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  مقدمه  

تواند به آینده خود و توسعه کشور امیدوار باشد که آحاد مردم به قانون ملتزم و پایبند ای میجامعه
حتی اگر قانونی ایراد  .به نظم و عدالت امیدوار بود توانیممندی تنها روشی است که قانون .باشند

مردم باید از قوانین مطلع  .دفرایند قانونی باید نسبت به اصالح آن اقدام کر داشته باشد باز هم در یک
و جهل به  شوندیم اجراروز بعد از انتشار الزم  ۱۵قوانین  نیبنابراباشند تا نسبت به آن ملتزم شوند 

 .قانون رافع مسئولیت کسی نخواهد بود
این است که قوانین با شکل  هاآنشدن  دارمقانونقدامات مهم برای آگاهی مردم از قانون و یکی از ا

  .ی مناسب در دسترس مردم قرار گیرد تا استفاده از آن به سهولت میسر شودبندطبقهو 
با جد و جهد فراوان صدها جلد مطالعات آمایش  ۹۰در دهه  همکاران سازمان برنامه و بودجه
و  نیتریمشارکتی که طوربهرا نهایی کرده و نظم بخشیدند  سرزمین در سطح ملی و استانی

ی هاگروهو  هاپژوهشگاهو  هادانشگاهمطالعات کشور را در همکاری با تعداد زیادی از  نیترگسترده
ی ملی و استانی و هادستگاهبعد از آن با برگزاری جلسات ممتد و طوالنی بین  .دندمشاور رقم ز

ی بر روی مفاهیم پایه توافق ایجاد نگرندهیآو بودجه و مرکز توسعه و  شناسان سازمان برنامهکار
 سینوشیپ کردند و متعاقباً با تشکیل جلسات مستمر کمیته تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین

لس شورای در مج ۱۴۰۰که بودجه سال در نهایت همزمان با این .اسناد آمایش سرزمین آماده نمودند
ی سال اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین آماده شد و روزهادر آخرین  اسالمی در حال بررسی بود

 به تصویب شورای عالی آمایش رسید
همکاران پرتالش سازمان مدیریت و کتاب حاضر که نظم بخشی و چاپ و انتشار آن نتیجه 

این کتاب در  .ردیقرار گبرای آحاد مردم مورد استفاده  تواندیماست  خوزستان استان ریزیبرنامه
را برای اولین بار منتشر  آمایش سرزمین  خوزستان اسناد مصوب ملی و استان برای اولین بار 

 .امید است که مفید واقع شود .شودمی
  یپورمحمد دیحم دیس

 کشور برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه یگو هماهن یمعاون امور اقتصاد
 
 
 





 

 پیام استاندار 

سطوح مختلف  رانیها و مددستگاه فیاستان و شرح وظا ینیسرزم تیریو اشراف به ارکان نظام مد ییآشنا
و  ییهمسو شرفت،یپ ریمس نییاستان، موجب تب یایاز نظام اداره کشور در جغراف یخصوص به عنوان برش نیدر ا

نظام  یریگخواهد بود. جهت نیو رفع انتظارات خارج از قاعده توان سرزم لیدست اندرکاران و تعد شتریتفاهم ب
ها در به استان اراتیاخت شتریهرچه ب ضیعدم تمرکز و جلب مشارکت و تفو استیتحقق س هیو از جمله قوه مجر

و مقررات به عنوان  نیقوان نیاز آخر یآگاه نیو روشن و همچن حیصح درک لذا باشد،یم ینیتوسعه سرزم تیریمد
 یمل شیاست. اسناد آما تیو حائز اهم یتوسعه استان، ضرور یراهبر تیو در نها یزیربرنامه ،یریگمیتصم هیپا

و  ستا ینیسرزم تیریسند مد نکهیبارز است، نخست ا یژگیدو و یاسناد توسعه دارا رینسبت به سا یو استان
 یهایریگیها و پبه تالش تیسند بلندمدت است. با عنا نیافق ا نکهیبوده و دوم ا یسند نیتاکنون فاقد چن کشور

استان خوزستان در  یزیرو برنامه تیریسازمان مد نیسازمان برنامه و بودجه کشور و همچن یصورت گرفته از سو
توسعه کشور و  یهابرنامه یموجود در قانون احکام دائم داتیاسناد و تأک بیو تصو نیانجام مطالعات، تدو نهیزم

اسناد  نیدر لحاظ کردن مفاد ا ران،یا یاسالم یجمهور یفرهنگ و یاجتماع ،یبرنامه ششم توسعه اقتصاد نیهمچن
و استان  یمل شیمجموعه اسناد آما»کتاب با عنوان  نیا ،ییو اجرا یریگمیتصم ،یسازمیدر تمام ارکان تصم

فرادست  نیقوان ن،یسرزم شیآما یعال یو مقررات مرتبط با شورا نیقوان هیشامل کل «یقانون نیدر نظم نوخوزستان 
 یروبهره شیبهبود و افزا ریمس انگریگرد آمده است تا ب نیسرزم شیو اسناد آما یامنطقه یزیرناظر بر توسعه و برنامه

و انتظار  دیاستان خوزستان باشد. ام ینیسرزم وسعهو ت یبرخوردار یهاو ارتقاء شاخص یانسان یرویمنابع و ن
رهبر  یگام دوم انقالب، ابالغ هیانیو ب یاقتصاد مقاومت یکل یهاسیاست هیفراهم شود که بر پا یطیتا شرا رودیم

متعارف و  یگانه کشور، عالوه بر کارکردهاسه یقوا لیذ ییاجرا یها(، دستگاهیمعطم انقالب )مدظله العال
با جلب مشارکت آحاد جامعه،  د،یمحوله در حوزه اقتصاد و تول دیجد یهاتیخود، با توجه به مأمور یرجا فیوظا
به عنوان صاحبان  فیو رفاه مردم شر شیو آسا یاسالم رانیا شرفتیو پ یکردن اقتصاد و آبادان یمردم یراستا رد

  بردارند. یاساس یهاگام یاسالم -یرانیا یالگو هیانقالب بر پا یاصل
استان خوزستان و  یزیرو برنامه تیریمحترم سازمان مد سیرئ کویمهرداد ندکتر  یاز جناب آقا انیپا در

 ،ییاجرا یهاو کارشناسان دستگاه رانیمحترم استاندار، فرمانداران، مد نیمعاون شان،یا یو ساع ختهیهمکاران فره
اثر ارزنده و  نیا نیاستان و تدو شیآما سنادا نیتدو نهیاندرکاران در زمدست یصاحبنظران و نخبگان استان و تمام

 .مینمایم یو سپاسگزار یاند، قدردانجامع آن تالش نموده
 خلیلیانصادق 

 خوزستان استاندار
  



 

 پیشگفتار ناشر
 الْم هْدِ اِلَّی اللَّحْداُطْلُبوا الْعِلْم مِن  

ریزان نظام ذاران و برنامهگراکز تحقیقاتی کشور از وظایف اصلی سیاستها و مهای علمی دانشگاهتوانمندسازی پایه

المللی؛ های بینافزایش اقتدار علمی کشور در عرصهباشد. این مهم، ضمن مقدس جمهوری اسالمی ایران می

 از ارکان اصلی توسعه پایدارکه خود  گرددمی بنیانهای فنآورانه و دانشساز استقالل اقتصادی با محوریت یافتهزمینه

آید. همچنین واضح است که در کنار دو عنصر تعهد و تخصص، دسترسی به اطالعات روز علمی و به شمار می

 رود.های علمی به شمار میمدرن؛ نیاز اولیه برای توانمندسازی پایه یهافناوری

ی فرهنگی، هالیتفعاجهادی خود عالوه بر  هی واحد صنعتی امیرکبیر با مدیریتبر این اساس جهادگران جهاد دانشگا

آور و اشتغال محور، با چاپ کتب و مجالت علمی متخصصان و های تخصصی فنهای فنآورانه و نیز آموزشپژوهش

دانشگاهی واحد روز دنیا توسـط انتشارات جهاد دانشگاهیان فرهیخته کشــور و همچنین ترجمه آثار فاخـــر و به

و مهندسی  هیدر حوزه علوم پا یز معتبرترین انتشارات دانشگاهکه یکی ا «تکنیک تهرانپلی»صنعتی امیرکبیر 

باشد؛ به وظیفه انقالبی و اعتقادی خویش جـامه عمل پوشانده و امیدوار است بتواند نیازهای علمی پژوهشگران، می

 های اصیل انقالب فراهم سازد.آرماندانشجویان و پویندگان راه علم را در تحقق 

قدر ویژه شهدای گرانکتاب به روح پرفتوح معمار کبیر انقالب، شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس به این

های علم و گردد. امید است دانشگاهیان و فعالین عرصهجهاد دانشگاهی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تقدیم می

ساز دانشگاه علمی، در محیط مقدس و انسان هادقام همچون شهدای جاین شهیدان واالم کشور، پوینده راه فناوری

 باشند.

راهگشای خود در  هاشنهادیانتشارات را از نظرات تخصصی و پ نیشود اپژوه تقاضا میهمه عزیزان محقق و دانش از

 مند سازند.هرهها، بهای علمی آنگسترش زمینه نیجهت ارتقاء سطح علمی کتب منتشره و همچن

 «لهی پیروز و سربلند باشیدهماره در پرتو الطاف ا»

 جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر انتشارات
 



 

 پیشگفتار   

و  یاجتماع ،یچهارم، پنجم و ششم توسعه اقتصاد یبرنامه ها یبراساس مواد قانون
 ینیتوسعه سرزم تیریو مد یزیربرنامه کپارچهیاستقرار نظام  ران،یا یاسالم یجمهوریفرهنگ
 یهاطرح نیراستا تدو نیها بوده است. در ادولت یاصل یهاتیروابط ارکان آن از اولو میو تنظ
. گرچه گرددیم یتلق نیدر سرزم یبه عنوان بستر تعادل بخش یو استان یاطقهمن ،یمل شیآما
 یهاو پشتوانه نیسرزم شیها متأثر از نحوه نگرش به آمامهم در دولت نیبه ا  لین قیتوف
انتظام  ،ینگارندهیکشور بر چهار اصل آ شیدر آما دیجد کردیرو یآن متفاوت بوده، ول ییاجرا
منظور توجه به  نیدارد. به هم دیتأک یمشارکت یزیرتعادل و برنامه یمناطق، برقرار یبخش
 یبخشانتظام جادیر اعوامل د نیآنها از مهمتر نیب وندیپ نییدر سطوح مختلف و تع یزیربرنامه

در  یریگمیو تصم یسازمیتصم ینهادها یکشور خواهد بود. کارآمد یزیربه مناطق و برنامه
 ان،یبنتوسعه، سند توسعه دانش یهاو برنامه شیشده در اسناد آما ینیبشیبه اهداف پ یابیدست

 نیو همچن یو نظارت ییاجرا ،یادار ،یتیحاکم ینهادها هیدر کل نیقوان انیمجر ییمستلزم آشنا
در سطوح  یو مقررات و اسناد فرادست قانون نیخود با قوان فیآحاد مردم به حقوق و وظا

در افق  نیسرزم شیآما یو استان یاسناد مل بیتصو ااست. ب یو استان یامنطقه ،یمل
و  لیبه مسا کیاستراتژ، نگاه ینگار ندهیبر آ یاز نظام اداره استان ها مبتن یدیدوره جد۱۴۲۴
 نیاست و بر ا دهیآغاز گرد ینیبه صورت همزمان در توسعه سرزم یطیمحستیظات زمالح

 کجایها را و ضوابط مرتبط با استان نیانقو هیمنسجم که کل یاو ارائه مجموعه نیاساس، تدو
اسان، کارشن ران،یمد ازین یپاسخگو تواندیدر کنار هم آورده باشد م وستهیو به صورت پ

توسعه استان باشد.  تیریمد یمؤثر در کارآمد یمندان بوده و گامقهپژوهشگران و عموم عال
و استان  یمل شیآما اسنادمجموعه »کتاب  نیامر، موجب تدو نیتوجه به ا تیضرورت و اهم



 

 هیبه همراه کل یو استان یمشتمل بر مجموعه اسناد مصوب مل «یقانون نیخوزستان در نظم نو
 است. دهیدو مقررات ناظر بر استان گر نیقوان
بذل  لیاستاندار محترم خوزستان به دل انیلیصادق خلدکتر  یاز جناب آقا دانمیم الزم

 یهاافتهی هیبر پا هافعالیت هیکل یریگبر روند شکل ژهیو داتیو تأک هاتیتوجهات، حما
 یمعاون امور اقتصاد یدپورمحمدیحم دیدکتر س یاستان، جناب آقا شیاسناد توسعه و آما

و همکاران محترم امور  سیبرنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، رئ یهماهنگ و
ارزنده و پشتکار در مراحل  یکه به خاطر رهنمودها نیسرزم شینظارت و آما ،یزیربرنامه

 نیسرزم شیو همکاران پرتالش در حوزه آما یو استان یاسناد مل بیو تصو هیمختلف ته
 . مینما ژهیتشکر و ،سازمان برنامه و بودجه

پژوهان  رایو انیبنمحترم شرکت دانش رعاملیمد یجالل لیدکتر سه یاز جناب آقا نیهمچن
 مانیسرکار خانم ا ژهیاستان، به و یزیرو برنامه تیریو همکاران پرتالش سازمان مد ایپو

و  شیو همکاران محترم گروه آما یزیرمعاون محترم معاون توسعه و برنامه ییوسطا
 یهاییکه با راهنما یو عموم ینظران بخش خصوصصاحب هیو کل مانتوسعه ساز یزیربرنامه

مجموعه بتواند در  نیاست ا دی. اممینمایم یاند، تشکر و قدردانهاثر شد نیا یخود موجب غنا
و انتقادات ارزنده  شنهاداتی. انشاءالله، با پدیو مقررات کمک نما نیبهتر قوان یشناخت و اجرا
      .دییفرما یاریو بهبود مجموعه حاضر  هایرفع کاست خود ما را در

  مهرداد نیکو                                      
 خوزستان استان ریزیبرنامهرییس سازمان مدیریت و 

 ۱۴۰۱ تابستان



 

 یلیصفهرست تف
 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل  شیآما  مجموعه اسنادکتاب  

مقدمه  به قلم دکتر سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی 
  کشور برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه

  خوزستان استاندار امیپ
  پیشگفتار

 ۱ یتیحاکم اسناد :اولبخش
 شیآما» یکل یهاسیاست هیو  ابالغ هاهیناظر بر ابالغ یحکومت احکام: اولفصل
 ۳ رهبر معظم انقالب «نیسرزم
 3 رانیا یاسالم یجمهور ی( قانون اساس۱۱۰اصل )

 یاز ابالغ نظر رهبر معظم انقالب درباره مقررات نظارت بر حسن اجرا ییهابخش 
 ۴ ۲۲/۲/۱3۹3ورخ نظام، م یکل یهاسیاست

یاسالم یمجلس شورا یتخصص یهاونیسیمحترم کم یمجلس به رؤسا سیینامه ر 
 ۵ 

با  یاسالم یعدم انطباق مصوبات مجلس شورا ای رتینگهبان در مورد مغا یشورا هیاستفسار 
مصوب  -نظام  یکل یهاسیاستبا  انهیقانون برنامه و بودجه سال ای سالهپنج یهاقانون برنامه

۱۱/3/۱3۹3 ۵ 
رهبر معظم انقالب ۱۲/۹/۱3۹۰مورخ  «نیسرزم شیآما» یکل یهاسیاست هیابالغ 

 ۶ 
 ۹ هجری شمسی ... ۱۴۰۴جمهوری اسالمی ایران در افق  اندازچشمسند 

 شیرهبر معظم انقالب  مرتبط با آما یهاهیابالغ ریو سا یقانون اساس اصول: دومفصل
 ۱۱ نیسرزم

 ۱۱ ناسی جمهوری اسالمی ایراالف: اصولی از قانون اس
 ۱۳ ...سرزمینی کلی ابالغی رهبر معظم انقالب مرتبط با آمایش هاسیاستسایر : ب

 ۱3 ۲۱/۱/۱۴۰۱مورخ  یاجتماع نیتأم یکل یهاسیاستاز  ییبندها
 ۱۴  ۲۶/۸/۱3۹۴مورخ  «زیستمحیط» یکل یهاسیاست یکل یهااستیس

 ۱۷ ۶/۷/۱3۹۸ انتخابات مورخ  یکل یهاسیاستاز  ییبندها



 

 ۱۷ ۱3/۶/۱3۹۵خانواده مورخ  یکل یهاسیاستاز  ییبندها
( مورخ یو فناور قاتیتحق ،ی)نظام آموزش عال یعلم و فناور یکل یهااستیاز س ییبندها
۲۹/۶/۱3۹3 ۱۸ 

 ۱۹ 3۰/۲/۱3۹3مورخ تیجمع یکل یهااستیازس ییبندها
 ۱۹ ۱۸/۱/۱3۹3سالمت مورخ  یکل یهااستیاز س ییبندها
 ۱۹ ۲۹/۱۱/۱3۹۲مورخ  یاقتصاد مقاومت یکل یهاسیاستاز  ییابنده
 ۲۰ ۲۹/۰۹/۱3۹۱نظام در بخش صنعت مورخ  یکل یهاسیاستاز  ییبندها
 ۲۱ ۲۹/۰۹/۱3۹۱مورخ  ینظام در بخش کشاورز یکل یهاسیاستاز  ییبندها

دث حواو  یعیاز سوانح طب یو کاهش خطرات ناش یریشگیپ»نظام  یکل یهاسیاستاز  ییبندها 
 ۲۱ ۲۵/۶/۱3۸۴مورخ  «رمترقبهیغ

 ۲3 ۲۸/۴/۱3۹۰اشتغال مورخ  یکل یهاسیاستاز  ییبندها
 ۲3 ۱۵/۴/۱3۸۹مصرف مورخ  یاصالح الگو یکل یهاسیاستاز  ییبندها
 ۲۴ ۱۴/۱/۱3۸۹مورخ  ینظام ادار یکل یهاسیاستاز  ییبندها

( مورخ ۴۴اصل ) یکل یهاسیاست «ـه»و « د»، «ب»، «الف» یبندها هیاز ابالغ ییبندها 
 ۲۴ هیبا اعمال الحاق ۱/3/۱3۸۴

و حوادث  یعیاز سوانح طب یو کاهش خطرات ناش یریشگیپ یکل یهاسیاستاز  ییبندها
 ۲۵ ۲۵/۶/۱3۸۴مورخ  رمترقبهیغ

 ۲۶ ۲۹/۱۱/۱3۷۷مورخ  یگذارهیسرما قینظام بخش تشو یکل یهااستیاز س ییبندها
 ۲۷ ۲۹/۱۲/۱3۸۹رخ سکن موبخش م یکل یهاسیاستاز  ییبندها
 ۲۷ ۲۹/۱۱/۱3۸۹مورخ  یبخش شهرساز یکل یهاسیاستاز  ییبندها

 ۲۷ 3/۱۱/۱3۷۹منابع آب مورخ  یکل یهاسیاست
 ۲۸ ۲3/۱۰/۱3۷۷مورخ  یعیمنابع طب یکل یهاسیاست

 29 رهبر معظم انقالب یهایو سخنران« گام دوم انقالب» هیانیب: سومفصل
 یفهرست طوالن ۲۲/۱۱/۱3۹۷مورخ  رانیخطاب به ملت ا یرهبر« البگام دوم انق» هیانیاز ب 

 ۲۷ کشور یماد یهافرصت
 3۰ نیسرزم شیرهبر معظم انقالب در خصوص  آما اناتیب
 3۱ خوزستان رهبر معظم انقالب در خصوص استان اناتیب
 



 

 ۳9 نیسرزم شیمصوب  آما اسناد: دومبخش
 ۴۱ نیسرزم شیآما یشورا لیتشک ییاجرا نامهنییو آ یقانون  مستند: اولفصل
 ۴۱ ۱۰/۱۱/۱3۹۵توسعه کشور مصوب  یهابرنامه ی( قانون احکام دائم3۲ماده )

توسعه کشور مصوبه  یهابرنامه ی( قانون احکام دائم3۲بند )الف( ماده ) ییاجرا نامهنییآ 
 ۴۴ ۲۸/۸/۱3۹۹هـ مورخ  ۵۷۲۱۰ت  /۹۷۶۴۸شماره 
 شیآما یعال یمصوب شورا ۱۴2۴در افق  نیسرزم شیآما  یمل سند: دومفصل
 ۵۳ نیسرزم

به  نیسرزم شیآما یعال یمصوب شورا ۱۴۲۴در افق  نیسرزم شیآما ینامه مصوبه سند مل 
 ۵3 ۲۷/۱۲/۱3۹۹مورخ  ۷۱۵۰3۱شماره 

به  یابالغ نیسرزم شیآما یعال یمصوب شورا ۱۴۲۴در افق  نیسرزم شیآما یمتن سند مل 
 ۵۵ نیسرزم شیآما یعال یشورا سییر ۲۷/۱۲/۱3۹۹مورخ  ۷۱۵۰3۱شماره 
 ۵۵ تعاریف و اصطالحات -۱ماده 
 ۵۷ توسعه فضایی سرزمین در افق اندازچشم -۲ماده
 ۵۸ اهداف -3ماده 
 ۵۸ ی سرزمینیهاسیاستراهبردها و  -۴ماده 

 یبا کشورها یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیو مناسبات س وندهایو ارتقاء پ جادیا -۱ 
 ۵۸ و جهانمنطقه 

 ۶۲ یالمللنیو ب یامنطقه یتیترانز یکشور در شبکه گذرراه ها ینقش مفصل تیتقو -۲ 
کشور در  یالمللنیب گاهیو ارتقاء جا یالمللنیب دیتول دیجد یهارهیزنج جادیو ا یسازشبکه -3

 ۷۱ یالمللنیو ب یاو توسعه مبادالت منطقه یانرژ نهیدر زم ژهیوبه یجهان یبازارها
 ۷۲ نیسرزم یهاو تخصص هاتیقابل ها،تیبه اقتصاد متناسب با مز یبخشتنوع -۴
 داریهوشمند و پا یو استقرار کشاورز یبرداراصالح ساختار و نظام بهره ،یتحول کشاورز -۵

 ۷3 زیستمحیطآب و  ،ییغذا تیاز امن نانیبا حصول اطم
 ۷۴ ...منابع ه ب یبخشو تنوع یکاهش شدت انرژ ،یورارتقاء بهره -۶
 ۷۶ تیجمع یو حفظ جوان یانسان هیسرما زشیسالمت، مهارت و انگ ،ییایارتقاء پو -۷
 ۷۷ یعیو منابع طب زیستمحیطتوسعه با  یسازگار -۸
 ۷۹ تیو جمع تیمطلوب استقرار فعال یالگو یبر مبنا ازیموردن داریآب پا نیتأم -۹



 

 نیب یفیو ک یکم یآب و تعادل بخش رادیپا ییحکمروا کردیرو یسازیاستقرار و جار -۱۰
 ۸۰ منابع و مصارف

 ۸۲ یصنعت یهافعالیت رهیبه زنج یدهکشور و شکل عیاستقرار صنا یسامانده -۱۱
 ۸۴ یمحصوالت کشاورز دیتول یقلمروها ییفضا ییبازآرا -۱۲
و  یبه شبکه چند مرکز یاز تک مرکز نیسرزم یشبکه شهر یالگو رییو تغ ییتمرکززدا -۱3
 ۸۸ طحیدسچن
 ۹۱ نیدر مناطق مختلف سرزم یمطلوب توسعه نظام سکونتگاه یالگو یسازادهیپ -۱۴
 ۹3 یریجامعه عشا ستیو ز یمعنو راثیم تینظام کوچ، حفظ و تقو ییایارتقاء پو -۱۵
محور بودن  دیتول تیو ماه ییایبر ارتقاء پو دیدر روستاها با تأک تیحفظ و جذب جمع -۱۶

 ۹3 روستاها
 یو گسترش گردشگر رانیا یعیو طب یخیتار ،یفرهنگ راثیو آوازه م یگردشگررتقاء ا -۱۷

 ۹۴ نیمحور، فرهنگ مبنا، خالق و متنوع در پهنه سرزمبوم آورد، اجتماع
به آن در  یو ارتقاء دسترس یالمللنیاطالعات، ارتقاء ارتباطات ب یتوسعه شبکه مل -۱۸

 ۹۶ تیو جمع تیاستقرار فعال یقلمروها
 یهامتناسب با کانون کیو لجست یبیشبکه حمل و نقل ترک یوستگیو پ یسازمانده -۱۹

 ۹۷ تیو جمع تیاستقرار فعال
 ریجزا ،یمناطق مرز ژهیوتراکم بهدر مناطق مستعد کم تیو توسعه فعال تیجمع شیافزا -۲۰

 ۹۹ یو سواحل جنوب یراهبرد
 ۱۰۰ گراو مردم محورالتعد ینیسرزم ییو نظام حکمروا یاجتماع هیارتقاء سرما -۲۱
 ۱۰۱ یاسالم -یرانیا تیو ارتقاء هو یانسجام مل تیتقو -۲۲
 ۱۰۱ جانبه و بازدارندههمه تیامن نیتأم -۲3
در  تیو فعال تیدر استقرار جمع رعاملیو پدافند غ یمالحظات و الزامات دفاع تیرعا -۲۴

 ۱۰۲ نیپهنه سرزم
 ۱۰3 سازمان فضایی مطلوب -۵ماده 

 
 
 
 



 

 ۱۰۸ و اجرایی شدن سند ققتحالزامات 
 ۱۰۸ ۱۶الی  ۶مواد 

 شیآما یعال یمصوب شورا ۱۴۱۰در افق  خوزستان استان شیآما سند: سومفصل
 ۱۱۱ نیسرزم

به  نیسرزم شیآما یعال یمصوب شورا ۱۴۱۰در افق  خوزستان استان شیسند آما  هیابالغ 
 ۱۱۱ ۲۷/۱۲/۱3۹۹مورخ  ۷۱۵۰3۱شماره 

به  نیسرزم شیآما یعال یمصوب شورا ۱۴۱۰در افق  خوزستان استان شیسند استان آما 
سازمان برنامه و  سییو ر جمهورسییمعاون ر یابالغ ۲۷/۱۲/۱3۹۹مورخ  ۷۱۵۰3۱شماره 

 ۱۱3 نیسرزم شیآما یعال یشورا سییبودجه کشور و ر
 ۱۴9 خوزستان های سند آمایش استاننقشهاطلس پیوست: 

نیسرزم شیآما یو استان یاسناد مل نیتدو سوابق: مچهار فصل
 ۱۵۱ 

 ریدب ۶/۸/۱3۹۶مورخ  ۱۴۷۵۷۵۴شماره  «نیسرزم شیآما یمل یهایریگجهت»سند  هیابالغ 
 ۱۵۱ ۲۷/۱۲/۱3۹۹با اعمال اصالحات  نیسرزم شیآما یشورا

 نیسرزم شیآما یعال یمصوب شورا۲/۵/۱3۹۶مصوب   نیسرزم شیآما یمل یهایریگجهت 
 ۱۵3 ۲۷/۱۲/۱3۹۹با اعمال اصالحات 

2/۵/۱۳9۶۱۸۳مورخ  نیسرزم شیآما یعال یکشور مصوب شورا یبند: منطقهوستیپ
 ۱۶۵ 

 ۴/۹/۱3۸3مورخ  ه3۱۶۱۱ت ۴۱۲۷۹مصوبه شماره  نیسرزم شیآما یضوابط مل 
 ۱۶۵ با اعمال اصالحاتوزیران هیئت

 ۱7۵ هینما: اولوستیپ
  



 

 ۱۸9 خوزستان و استان یسند مل  یهانقشه  اطلس: ومد وستیپ
 ۱9۱ یسند مل  یهانقشه   اطلس: اولقسمت    

 ۱۹3 ۱۴۲۴در افق  هیهمسا  یبا کشورها رانیا یتعامالت مرز -۱ نقشه
 ۱۹۴ حمل و نقل  یالمللنیب یگذرراهها ریدر مس رانیا تیموقع -۲ نقشه
 یجنوب-یشمال یالمللنیو ب یامنطقه یتیترانز یمنطبق بر گذرراه ها یمل یگذرراه ها -3 نقشه
 ۱۹۶ یغرب-یو شرق
 ۱۹۷ منطقه و جهان یهاکشور در شبکه فرودگاه یهافرودگاه ینیآفرنقش -۴ هنقش
 ۱۹۸ یو جهان یامنطقه ییایبنادر در شبکه ارتباطات در تیموقع -۵نقشه  
 ۱۹۹ نیمختلف سرزم یهادر پهنه دارتیاولو کیمراکز لجست -۶ نقشه 

 ۲۰۰ ۱۴۲۴در افق  یت انرژو تبادال ریدپذیتجد یهایانرژ دیمستعد تول یهاپهنه -۷ نقشه
 ۲۰۱ ۱۴۲۴در افق  نیسرزم یعیبستر طب تیوضع -۸ نقشه
 ۲۰۲ نیدر پهنه سرزم یصنعت یهافعالیتشبکه همکار  -۹ نقشه
 ۲۰3 ۱۴۲۴در افق  التیو ش یکشاورز یهافعالیتاستقرار مطلوب  -۱۰ نقشه
 ۲۰۴ نیدر سطح سرزم یکشاورز تیشبکه همکار فعال -۱۱ نقشه
 ۲۰۵           ...نظام سکونتگاهی  چندسطحیرسانی چندمرکزی و شبکه خدمات  -۱۲نقشه 
 ۲۰۶ یگردشگر یهاها و پهنهمحورها، قطب -۱3 نقشه
 ۲۰۷ ... یو مراکز اصل ینظام سکونتگاه یو ارتباط یالمللنیب یهاگذرراه -۱۴ نقشه
 ۲۰۸ ۱۴۲۴مطلوب در افق  ییسازمان فضا -۱۵ نقشه
 ۲۰۹ یو چند عملکرد یچندمرکز ،حیچندسطشبکه  -۱۶ نقشه

  
  



 

 2۱۱ خوزستان استان شیسند آما  یهانقشه  اطلس: دومقسمت
خوزستان وضع موجود استان ییسازمان فضا -۱نقشه  ۲۱3  
خوزستان استانجمعیت مناسب و نامناسب  یقلمروها-۲نقشه  ۲۱۴  
  خوزستان استان کشاورزی مناسب و نامناسب یقلمروها-3نقشه  ۲۱۵
  خوزستان مناسب و نامناسب صنعت و معدن استان یقلمروها-۴نقشه  ۲۱۶
خوزستان استانگردشگری مناسب و نامناسب  یقلمروها-۵نقشه  ۲۱۷  
خوزستان در افق طرح استان یصنعت یو نواح یصنعت هایشهرک -۶نقشه  ۲۱۸  
صنعت و معدن در افق طرح استان خوزستان -۷نقشه  ۲۱۹  
خوزستان  ا در افق طرح استانشهره عمده تیفعال -۸نقشه  ۲۲۰  
خوزستان در افق استان شهرها بندیسطح -۹نقشه  ۲۲۱  

 ۲۲۲ خدمات اجتماعی در افق طرح استان خوزستانتوزیع  -۱۰نقشه 
خوزستان خدمات برتر در افق طرح استان بندیسطح -۱۱نقشه  ۲۲3  
خوزستان در افق طرح استان کشاورزی استان -۱۲نقشه  ۲۲۴  
خوزستان در افق طرح استانگردشگری -۱3هنقش ۲۲۵  
خوزستان استان در افق طرح استان منابع آبی -۱۴نقشه  ۲۲۶  

 ۲۲۷ خوزستان های انرژی و ارتباطات استان در افق طرح استانزیرساخت -۱۵نقشه 
 ۲۲۸ نظام حمل و نقل لجستیک و خدمات بازرگانی در افق طرح استان خوزستان -۱۶نقشه 

خوزستان وضع افق استان ییفضا مانساز-۱۷نقشه  ۲۲۹  





 

 

 

 
 

 

 
 

 اولبخش

 اسناد حاکمیتی 





 

 

 

 

 ( ۱۱۰اصل ) جمهوری اسالمی ایران یاساسقانون 

 است: ریبه شرح ز یقانون اساس (۱۱۰)بر اساس اصل  « یرهبر» مقام  اراتیو اخت فیوظا
 صیبا مجمع تشخ از مشورت پس رانیا یاسالم یجمهور نظام یکل یهاسیاست نییتع .۱

 .نظام مصلحت
 .نظام یکل یهاسیاست یاجرا بر حسن نظارت .۲

[…] 
 .گانهسه یروابط قوا میو تنظ اختالف حل .۷
 صیمجمع تشخ قیاز طر ،ستین حل قابل یعاد از طرق که نظام معضالت حل .۸

 .نظام مصلحت
[…] 
  .کند ضیتفو یگرید شخص خود را به اراتیو اخت فیاز وظا یبعض تواندیم رهبر

 اولفصل

ها و  احکام حکومتی ناظر بر ابالغیه

 شیآما» یکل یهااستیسابالغیه 

 رهبر معظم انقالب «نیسرزم



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد ۴

 

 

 یانقالب درباره مقررات نظارت بر حسن اجرامعظم  نظر رهبر ابالغاز یی هابخش 
 22/2/۱۳9۳۱، مورخ منظا یکل یهاسیاست

 (قاتهیتوف ه)دام یرفسنجان یهاشم یآقا نیاالسالم والمسلمحجت جناب
 مصلحت نظام صیمحترم مجمع تشخ استیر
 یجنابعال ۵/۱۱/۱3۸۷مورخ  ۵۸۱۱۶.۰۱۰۱نامه شماره به  بازگشت :تیسالم و تح با

 صیمجمع تشخ یشنهادیم پنظا یلک یهاسیاست یهمراه با متن مقررات نظارت بر حسن اجرا
 یشنهادیله مصوبه پمعظم د،یرس یالعالمدظله یم معظم رهبربه استحضار مقا مصلحت نظام

 :دفرمودن دییتأ ریمالحظات ز تیور را با رعاکمذ
موارد »بعد از عبارت « انطباق حسب موردو عدم »اصالح شده، عبارت  ۵در ماده  -۱
 .در سطر چهارم اضافه شود «رتیمغا

 :ابدی رییتغ لیبه صورت ذ ۷ماده  - ۲
در مجلس،  حیو لوا هاطرحموظف است پس از اعالم وصول  یاسالم یمجلس شورا سیرئ»
خصوص قانون به حیو لوا هاطرح یهمزمان با بررس .اطالع مجمع ارسال کند یاز آن را برا یانسخه

 زین نظارت مجمع ونیسیکم ،یاسالم یآنها در مجلس شورا یبعد راتییبرنامه، قانون بودجه و تغ
 ونیسیکم کند،یم یمصوب و بررس یکل یهاسیاستبا  رتیرا از نظر انطباق و عدم مغا نهاآ یمحتوا

مجمع  یبه شورا ندیبیم یکل یهاسیاستمنطبق )حسب مورد( با  ریغ ای ریرا که مغا ینظارت موارد
مجمع موارد  ندگانینما رفت،یق را پذو عدم انطبا رتیکه مجمع هم مغا یدر صورت .کندیگزارش م

اگر  تاً یو نها کنندیمجلس مطرح م ربطذی یهاونیسیرت و عدم انطباق )حسب مورد( را در کمیمغا
 فیو وظا اراتینگهبان مطابق اخت یماند، شورا یو عدم انطباق باق تریمجلس مغا ییدر مصوبه نها

 «.دنکیمصلحت اعمال نظر م صیبراساس نظر مجمع تشخ شیخو
 نامه آمده است: نیا یادامه در
 .تا آخر ماده، حذف شود«  ...از مصوبات کیکه مجمع هر  یدر صورت»، جمله ۱۱در ماده  - 3

                                                                                                                                       
1  - http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=37898 
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  های تخصصی مجلس شورای اسالمیمحترم کمیسیوننامه رییس مجلس به رؤسای 

 ید هنگام بررسیام، بانظ یلک یهاسیاست یسن اجرانظارت بر حُ با سالم مطابق مقررات 
 مجمع یتبک، نظارت یلک یهاسیاستبا  رتیو عدم مغا ث انطباقیاز ح حیلواا و هطرح
نظرات مجمع ، اخذ یتیدر موارد دو فور .لحاظ گردد یص مصلحت نظام اخذ و در بررسیتشخ
ح و ین لوایضمناً در تدو .ردیس صورت گمجل یداخل نامهآیینت و اعالم زمان مطابق یبا فور
  .ص در ضمائم آورده شودیب در مجلس، نظرات مجمع تشخیا جهت تصوهطرح

 مصوبات مجلس  ا عدم انطباقیرت یدر مورد مغا 1نگهبان یشورا هیاستفسار
با  انهیو بودجه سال ا قانون برنامهی سالهپنج یهابا قانون برنامه یاسالم یشورا

 ۱۱/۳/۱۳9۳وب مص -نظام  یلک یهاسیاست

به استحضار مقام معظم  یجنابعال 3۰/۱۱/۱3۹۲مورخ  ۵3۲۰۲/3۰/۹۲ یشماره یمرقومه
د، یت در پاسخ به آنچه مرقوم فرموده ایباسالم و تح د، مرقوم فرمودند:یرس یالعالمدظله یرهبر

مصوبات  ا عدم انطباقیرت یص مصلحت نظام، مغایتشخ ه مجمعک یدارد: در مواردیاعالم م
 یهاسیاستبا  انهیو بودجه سال برنامه ا قانونی سالهپنج یهامجلس را باالخص در قانون برنامه

محترم موظف است براساس نظر مجمع، اقدام و  یند، شوراکنگهبان اعالم  یبه شورا یلک
م نظر ن باره اعالیه مجمع در اک ین در مواردکل .دیمخالفت آن مصوبه را به مجلس اعالم نما

رت و عدم انطباق مصوبه یمغا یخود درباره  یذات یفهینگهبان بر طبق وظ یرده است، شوراکن
  ۱۱/۳/۱۳9۳والسالم علیکم و رحمه الله                                 خواهد  عمل هاسیاستبا 

  .له برای اقدام مقتضی ایفاد میگرددبه پیوست تصویری از دستخط معظم
 یگانیمحمدی گلپا

                                                                                                                                       
 ینگهبان فرستاده شود. شورا یبه شورا دیبا یاسالم یمصوبات مجلس شورا هیکل : رانیا یاسالم یجمهور ی( قانون اساس۹۴اصل ) - 1

قرار دهد و  یمورد بررس یون اساساسالم و قان نیوصول از نظر انطباق بر مواز خیرف ده روز از تارنگهبان موظف است آن را حداکثر ظ

 صورت مصوبه قابل اجرا است. نیر اینظر به مجلس باز گرداند. در غ دیتجد یبرا ندیبب ریچنانچه آن را مغا



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد ۶

 

 

 رهبر معظم انقالب ۱2/9/۱۳9۰مورخ  «نیسرزم شیآما» یکل یهاسیاست یهغابال 

 :قیاز طر نیسرزم شیآما یبه عنوان رکن اصل یمنابع انسان یتوسعه -الف
 .گراو قانون ریپذگرا، نظمدوست، جمعطنو ن،یشاداب، متد زه،یانگ سالم، با یهاانسان تیترب -۱
سهم منابع  شیکار در جهت افزا یروین یورسطح آموزش، پژوهش و بهره یارتقا -۲
 .یثروت مل دیعوامل مؤثر در تول بیدر ترک یانسان
 میو تعم نیسرزم یو استقرار متعادل آن در پهنه تیجمع یفیو ک یتناسب کم یبرقرار -3

 .یو اطالعات یطتباار یهاو گسترش شبکه
استعدادها و  ییشکوفا ن،یبر تد دیبا تأک یانسان یتوسعه یهاشاخصبهبود  -۴
 .یسطح دانش عموم یگسترش سالمت و ارتقا ها،تیخالق

 تیریو مد یرانیا - یاسالم تیهو تیو تقو ینیو سرزم یمل یکپارچگیتوجه به  -ب
 :قیاز طر نیسرزم
 ریکشور در مس یعیو طب یفرهنگ یهاو جاذبه یخیتار راثیم ت،یمؤثر از موقع یاستفاده -۱

 .یخیو حفاظت از سوابق تار یگردشگر تیاهداف توسعه، تقو
سهم مردم در امور کشور با توجه  یافتهیسازمان شیدولت و مردم و افزا یاثربخش رابطه میتنظ -۲
 .«اقوام و مذاهب»و  «یمل تیامن» ،«یمل یوحدت و همبستگ»مصوب در بخش  یکل یهاسیاستبه 

 یهاتیمناطق گوناگون کشور با استفاده از ظرف یهاتیها و مزارزش انیتعامل سازنده م -3
به  یمناسب قانون اراتیاخت ضیو اقدام در جهت تفو یمل یهازهیو انگ یاقتصاد ،یآموزش ،یفرهنگ

 .یتیو حاکم یگذاراستیتمرکز امور س تیبا رعا یو محل یاسطوح منطقه
 اقتصاد کشور با: یرونیو ب یروابط درون لیو تسه یاقتصاد یو بازده ییکار آ یارتقا -ج
 .در مناطق مختلف کشور دیجد یهاتیو خلق مز یعیطب یبا توجه به استعدادها یمل کارمیتقس -۱
ح اصال ،یمیاقل یبندو پهنه دیمتناسب با منابع تول یبخش کشاورز یکشور، نوساز یهاتیمز ییافزاهم -۲
 .هیپاکاال و خدمات دانش دیو تول نیبخش خدمات نو یدهسازمان ،یصنعت دیتول یهارهیزنج لیکمو ت
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مستمر سطح  یدر مناطق مختلف و ارتقا ییربنایو ز یتیریمناسب مد یهانهیفراهم آوردن زم -3
 .مناطق کشورمتناسب با استعداد  یثروت مل دیدر تول یسهم منابع انسان شیو افزا یمل یورشاخص بهره

 :ریهر منطقه با توجه به نکات ز یهاو توان هاتیمتناسب با قابل یامنطقه یهابه تعادل یابیدست -د 
 .ناروا در مناطق کشور ضیبرابر و رفع تبع یهاامکانات عادالنه و فرصت جادیا -۱
 یامنطقه یهابه تعادل دنیرس یمناطق مختلف کشور برا یو فرامرز ینقش مل نییتع -۲
 .یمل یکپارچگیوحدت و  تیو تقو
تراکم در مناطق کم تیو فعال تیسهم جمع شیافزا یمناسب برا یهانهیفراهم آوردن زم -3
 .کشور یو جنوب یمناطق شرق تیبا اولو
 دیبا تأک یدر مناطق مرز ژهیوبه تیو فعال ستیمناسب مراکز ز یفضا یبخشسامان -هـ 

 بر مشارکت مؤثر مردم با:
 یشبکه جادیکشور با ا یو آبادان شرفتیکالن و نظارت مستمر بر پ تیریمد ،یسامانده -۱

ها از آن کیهر ینقش و کارکرد فرامل فیو تعر یمل یهافعالیتمناطق اسکان و  یوستهیپهمبه
 .نیسرزم شیداز و اصول آمااندر جهت تحقق اهداف چشم

با توجه به مالحظات  ژهیدر مناطق حساس و و یو آبادان شرفتیل پمهدفمند عوا تیتقو -۲
 .توسعه ندیمردم در فرا تینقش و فعال شیو افزا یطیمحستیو ز یاجتماع ،یفرهنگ ،یتیامن ،یدفاع
 یهااستان تیاز ظرف یریگال کشور با بهرهو شم جنوب و سواحل ریهماهنگ جزا یتوسعه -3
مرتبط،  عیو نفت و گاز و استقرار صنا ییایمنابع در ،یاساس یربناهایز ،ییایجغراف تیجوار، موقعهم
 با قاتیو تحق یاحرفه -یفن ،یآموزش عال ،یگردشگر ،یبازرگان یو توسعه بریو انرژ بانیپشت
 .ساله(پنج یامهقالب دو برنده سال در  ی)ط یتعامل فرامل تیتقو

 یریگو بهره ییربنایامور ز تیدر شرق و غرب کشور با تقو یهماهنگ مناطق مرز یتوسعه -۴
 .یو تعامل فرامرز یبازرگان ،یآموزش ،یگردشگر یمل تیظرف یجهت توسعه ینسب یهاتیاز مز
 بر: هیبا تک نیدر سرزم تیو فعال تیعدر استقرار جم یو دفاع یتیمالحظات امن تیرعا -و
و حساس،  یاتیمراکز ح نیو همچن تیو فعال ستیمناسب و استقرار مراکز ز یهاانتخاب مکان -۱

 .رعاملیو پدافند غ یتیامن ژهیوبه یفرهنگ ،یاسیس ،یاجتماع ،یمتناسب با مالحظات اقتصاد



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد ۸

 

 

و  یاقتصاد یهامشوق یبا اعطا یدر مناطق مرز یو استان یلم یاتوسعه یهافعالیت یارتقا -۲
 .داتیمتناسب با تهد یو انتظام ینظام یروهاین تیو تقو تیو استقرار مناسب جمع ربناهایز تیتقو

سوانح  تیریدر کشور با توجه به مد تیسطوح خدمات و استقرار جمع یسامانده -3
 ساتیتأس یمنیا بیضر شیجهت افزا یشناسنیزم طیشرا تیو رعاحوادث و منابع آب  ،یعیطب
 .و شهرها و روستاها یتیمراکز جمع یهیو ابن یاتیو ح ییربنایز

سطح  یبا ارتقا یاجتماع یوندهایوحدت و پ ،یمل یکپارچگی ،ییهمگرا تیتقو -۴
 .توسعه یهاها و کانونقطب جادیمناطق مختلف کشور و ا یافتگیتوسعه
 .الزم ریبا تداب هااستانبه مراکز  هیرویب یهااز مهاجرت یریشگیپ -۵
 :قیاز طر یو جهان یامنطقه ستهیشا گاهیدر جهت کسب جا ییایممتاز جغراف تیاستفاده از موقع -ز
 تیبا تقو یاسالم - یرانیتمدن ا یحوزه ژهیومنطقه و جهان به یبا کشورها یتعامل و همکار -۱
 .مشترک ای یمنافع مل نیکشور در جهت تأم یتیو امن یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسیس ینیفرآنقش
کشور به مرکز  لیو تبد نیسرزم یانیو شر یاصل یارتباط یهاو راه یلیر یشبکه تیتقو -۲

 یانرژ یمبادله تینقش مرکز یفایا زیکاال و مسافر و ن تیترانز یمنطقه برا ییعبور و مرور هوا
 .یو منافع مل تیمنظور حفظ امنات در منطقه بهبرق( و مخابر)نفت، گاز، 

مشترک در  یهافعالیتو  یگذارهیسرما ،یمنطقه در طراح یجلب مشارکت کشورها -3
 .یامنافع مشترک منطقه نیدر جهت تأم ییربنایو ز یاقتصاد ژهیومختلف به یهانهیزم

 ،یعلم ژهیوگوناگون به یهانهیدر زم یامنطقه یهانهادها و تشکل تیو تقو جادیا -۴
 .یاسالم - یرانیا تیناصر هواز ع یریگبا بهره یطیمحستیو ز ،یاقتصاد ،یفرهنگ
ها به خدمات آن زیمستعد کشور و تجه ریشهرها، بنادر و جزااز کالن یانتخاب تعداد -۵

 .ینقش فرامل رشیپذ یبرا یو اطالعات یارتباط یشرفتهیپ
کشورها با صدور  ریبا منطقه و سا یفن - یدر تعامالت علم ینقش محور یافیا -۶

 .یو آموزش یمهندس ،یخدمات فن
و حفظ  دشوندهیتجد یعیمنابع طب ها،هیاز سرما نهیبه یورو بهره ایحفظ، اح –ح 
 .توسعه یهاطرحدر  ستیزطیمح
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 «ابالغیه مورخ  «یهجری شمس ۱۴۰۴ن در افق ز جمهوری اسالمی ایراانداسند چشم
 رهبر معظم انقالب ۱۳/۸/۱۳۸2

 ص مصلحت نظامیاست محترم مجمع تشخیر

ز اندامتن چشم ییسند نها کنیوشش آن مجمع محترم، اکر از کت و تشیتح با سالم و
نده است، به آن مجمع ابالغ یآ یسالهچهار برنامه پنج یلک یهاسیاست یه مبناکساله، ستیب
 .د شدگانه ارسال خواهسه یاز رؤسا یکهر  ین سند برایاز ا یانسخه .گرددیم

 «یشمس یهجر ۱۴۰۴ن در افق رایا یاسالم یجمهورز انداچشم»

ریزی شده و با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه
 ساله:ز بیستاندا، در چشمها و اصول قانون اساسیمدبرانه جمع و در مسیر تحقق آرمان

در سطح منطقه،  یو فناور ی، علمیگاه اول اقتصادیافته با جایاست توسعه  یشورکران یا
، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط یو انقالب یت اسالمیبا هو

 .المللنیب
 هایی خواهد داشت:ز چنین ویژگیانداین چشمی ایرانی در افق اجامعه

ی بر اصول کیافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، و متتوسعه -
ساالری دینی، عدالت اجتماعی، ید بر مردمکهای اسالمی، ملی و انقالبی، با تأاخالقی و ارزش

 .امنیت اجتماعی و قضاییمند از ها، و بهرهوق انسانرامت و حقکهای مشروع، حفظ آزادی
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی  -

 .اجتماعی و تولید ملی و سرمایه
 .ومتکجانبه و پیوستگی مردم و حامن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه -
های برابر، توزیع متناسب ، تأمین اجتماعی، فرصت، رفاه، امنیت غذاییبرخوردار از سالمت -

 .ت مطلوبزیسمند از محیطدرآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره
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دار از وجدان کاری، انضباط، مند، برخورؤمن، رضایتپذیر، ایثارگر، مفعال، مسئولیت -
ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و روحیه

 .مفتخر به ایرانی بودن
غربی  آسیای جنوب یدر سطح منطقه یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوریدست -

افزاری و تولید ، خاورمیانه و کشورهای همسایه( با تأکید بر جنبش نرم، قفقاز)شامل آسیای میانه
 .و رسیدن به اشتغال کامل علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی درآمد سرانه

ی توسعهساالری دینی، بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگوی مردمالهام -
کارآمد، جامعه اخالقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسالمی و 

 .)ره( های امام خمینیای براساس تعالیم اسالمی و اندیشهمنطقه
 .مل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحتادارای تع -

 مالحظه: 

ه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که های سالیانه و بودجههای توسعدر تدوین و تصویب برنامه
، نرخ ، تولید ناخالص ملیی، درآمد سرانهگذارها از قبیل: نرخ سرمایهی کمی کالن آنهاشاخص
موزش و ه، رشد فرهنگ و آو تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهکهای باال و پایین جامع اشتغال

و الزامات  ی توسعه و اهدافهاسیاستهای دفاعی و امنیتی، باید متناسب با واناییپژوهش و ت
 .صورت کامل مراعات شودها بها و هدفهز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاستانداچشم



 

 

 

 

 

 جمهوری اسالمی ایران  اصولی از قانون اساسی -الف 

« شاورهم فی االمر»و « و امرهم شوری بینهم»: ریمکطبق دستور قرآن  -(7هفتم ) اصل
و نظایر  ، روستا، بخش، محلشهر ،، شهرستان، شورای استانشوراها: مجلس شورای اسالمی

 .شورندکامور  گیری و ادارهان تصمیمکها از اراین
قانون و قوانین ناشی از آن  یل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را اینکموارد، طرز تش

 .ندکمعین می
، یا رها شده موات هایزمین از قبیل یعموم هایو ثروت انفال -(۴۵پنجم ) واصل چهل 

، ها، نیزارهاها، جنگلها، درهوهک، یعموم یهاآبا و سایر ه، رودخانه، دریاچه، دریاهامعادن
 عمومی و اموال کالمالمجهول ، و اموالوارث بدون ، ارثنیست حریم هک ، مراتعیطبیعی هایبیشه
به  نسبت عامه مصالح تا بر طبق است یاسالم ومتکدر اختیار ح .شودمسترد می از غاصبین هک
 .ندکمی معین را قانون کهر یاز  استفاده و ترتیب تفصیل .نماید ها عملآن

و استفاده ازدرآمدهای ملی در  برداری از منابع طبیعیدر بهره - (۴۸هشتم ) وچهل  اصل
، باید تبعیض شورک و مناطق مختلف هااستانی اقتصادی میان هافعالیتو توزیع  هااستانسطح 

 دومفصل

های و سایر ابالغیهاصول قانون اساسی 

 رهبر معظم انقالب 

 مرتبط با آمایش سرزمین
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الزم  اناتکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکطوریبه .ار نباشدکدر 
 .در دسترس داشته باشد

امروز و  نسل هک تزیسمحیط ، حفاظتاسالمی در جمهوری -(۵۰)اصل پنجاهم 
 .گرددمی تلقی عمومی باشند، وظیفه داشته رشدی بهرو  جتماعیا حیات آنبعد باید در  هاینسل
 جبرانغیرقابل یا تخریب تزیسمحیط با آلودگی هک و غیر آن اقتصادی یهافعالیترو  از این

 .است ند، ممنوعکپیدا  مالزمه آن
شود، از می ه در قانون مقررکبه ترتیبی  شورکل کساالنه  هبودج -(۵2)و دوم  هاصل پنجا

هرگونه تغییر در  .گرددی تسلیم میاسالم رسیدگی به مجلس شورای طرف دولت تهیه و برای
 .بود دارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواه

ز کل متمرکداری ی خزانههاحسابت در های دوللیه دریافتک -(۵۳)سوم  و اصل پنجاه
 .گیردبه موجب قانون انجام می ها در حدود اعتبارات مصوبشود و همه پرداختمی

زیر نظرمجلس شورای  مستقیماً شورک تمحاسبادیوان  -(۵۴پنجاه و چهارم ) اصل
به موجب قانون تعیین  اهز استانکمرا و سازمان و اداره امور آن در تهران .باشداسالمی می
 .خواهد شد

های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، یشبرد سریع برنامهی پبرا -(۱۰۰صدم ) اصل
اری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور کفرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق هم

ارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، نظ با یا استان ، شهرستان، شهربخش، هر روستا
شرایط  .نندکه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکگیرد صورت می شهرستان یا استان

شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای نندگان و انتخابکانتخاب
ه باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری کها را ور و سلسله مراتب آنکمذ

 .ندکباشد قانون معین می زیکومت مرکاسالمی و تابعیت ح
های اری در تهیه برنامهکمنظور جلوگیری از تبعیض و جلب همبه -(۱۰۱) صد و یکم اصل

ب از کا مرهها، شورای عالی استانو نظارت بر اجرای هماهنگ آن هااستانعمرانی و رفاهی 
 .ندکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکنحوه تش .شودیل میکتش هااستاننمایندگان شوراهای 
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یی هاطرححق دارد در حدود وظایف خود  اهشورای عالی استان -(۱۰2) صد و دوم اصل
باید در  هاطرحاین  .ندکپیشنهاد  یا از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی تهیه و مستقیماً

 .مجلس مورد بررسی قرار گیرد
ه از کشوری کو سایر مقامات  ، بخشداراننداران، فرمااستانداران -(۱۰۳) صد و سوم اصل

 .ها هستندشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنطرف دولت تعیین می

 مرتبط با آمایش سرزمین رهبر معظم انقالب یابالغ یلک یهاسیاست ریسا -ب 

  2۱/۱/۱۴۰۱مورخ  یاجتماع نیأمت یکل یهاسیاستبندهایی از 

هدف  یاز اقشار و گروهها تیحما ت،یبر طرف ساختن فقر و محروم ،یرفاه عموم جادیا
از کارافتادگان، معلوالن و سالمندان و آنچه از اهداف  سرپرستان،یاز جمله ب یخدمات اجتماع

آمده است، اقتضاء  یقانون اساس ۴3و  3۱، ۲۹، ۲۸، ۲۱، 3که در اصول  یاجتماع نیرفاه و تأم
 یاجتماع نیتأم یبخش و جامع براکرامت ان،یبنکارآمد، توانمندساز، عدالت ینظام کندیم

 التیکارآمد، حذف تشک یبر نظام ادار یو مبتن یرانیا -یاسالم یهمگان که برگرفته از الگوها
و اجرا  یحباشد، طرا یمردم یهااز مشارکت یریگناروا و بهره یهاضیضرور و رفع تبع ریغ

 گردد: تیآن رعا رد ریز باتیشود و ترت
به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط،  یو فرابخش یساز و کار تخصص کی جادیا -۲

 تیو فعال نیدر تکو یاِعمال نظارت راهبرد ه،یوحدت رو جادیخدمات، ا یبندو سطح یبندهیال
 گاهیپا یدهو شکل یامهیو ب یتیحما ،یامداد یفعال در قلمروها یها و نهادهاو صندوق هاسازمان
 .کشور یتیامن یمسلح و دستگاهها یروهایمربوط به ن یتیمالحظات امن تیبا رعا عات،اطال
 نیفاقد تضم یهاطرح لیو عدم تحم ینسل نیتعهدات ب تیبه حقوق و رعا یبندیپا -3
منابع و مصارف و  نیدل بتعاو  یامهیمحاسبات ب تیرعا دار،یمنابع پا نیتأم ،ینسل نیب یمال

به عنوان اموال متعّلق  یاجتماع گرمهیب یهاو صندوق هاسازمان ریحفظ و ارتقاء ارزش ذخا
 .ساز و کار الزم جادیبا ا تیو شفاف یسودآور ت،یامن ،یداربر امانت دیحق مردم با تأک
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فعال دولت  کردیخدمات با رو یبندو سطح یامهیو ب یتیحما ،یامور امداد یبندهیال -۵
 :لیذ بیبر اساس وسع و استحقاق، به ترت

 .و مساعدت دولت یمردم یهامشارکت ،یامهیاز محل پوشش ب یامور امداد -
خدمات از محل  هیسطح پا نیو تضم یاجتماع بیبا هدف رفع فقر و آس یتیامور حما -

 .یو مردم یعموم ،یمنابع دولت
 شدگان،مهیسهم ب مهیآنان از محل حق بناسب با وضع حاد جامعه متآ یبرا هیپا مهیامور ب -

 .و دولت انیکارفرما
 یهابا مشوق انیو کارفرما شدگانمهیاز محل مشارکت ب یلیمازاد و تکم یهامهیامور ب -
 .یرقابت یدولت در فضا یحقوق یبانیو پشت یاتیمال

 یمستمر ن،یمزد شاغل یسازمتناسب قیجامعه از طر فیاقشار ضع دیحفظ قدرت خر -
 .کارانیب یبازنشستگان و مقرر

از محالت  یاجتماع بیآشکار فقر و آس یهازدودن جلوه یمناسب برا کردیاعمال رو -
 .یریو عشا ییو مناطق روستا یبرخوردار شهرکم

 ها،ارانهی یبا هدفمندساز یکاهش فاصله طبقات ،یعدالت اجتماع نیبسط و تأم -۶
 یهاضیو رفع تبع ینیکارآفر ،یتوانمندساز ،یاجتماع نیتأمآحاد جامعه به خدمات  یدسترس

 .یاز منابع عموم یمندناروا در بهره
 .کالن کشور یهاها و برنامهطرح یبرا یاجتماع نیتأم وستیپ هیالزام به ته -۹

 2۶/۸/۱۳9۴ مورخ «زیستمحیط» یکل یهاسیاست یکل یهاسیاست  

( یستیهوا، آب، خاک و تنوع ز لی)از قب یاتیمنابع ح مندگ و نظامجامع، هماهن تیریمد .۱
و  یحقوق یهایو توانمند هاتیظرف شیبا افزا ژهیوبه بومستیز یداریبر توان و پا یمبتن

 .یمشارکت مردم کردیمناسب همراه با رو یساختار
 .زیستمحیط یمل یکپارچهینظام  جادیا .۲
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 تیسالم و رعا زیستمحیطساختن جامعه از  برخوردار منظوربه یستیز طیاصالح شرا .3
 .ینسل نیعدالت و حقوق ب

 بیتخر یانگارو جرم رمجازیغ یهایو ممانعت از انتشار انواع آلودگ یریشگیپ .۴
و الزام  زیستمحیط کنندگانبیکنندگان و تخرآلوده یو مجازات مؤثر و بازدارنده زیستمحیط

 .آنان به جبران خسارت
امواج  ،یصوت یهایهوا، آب، خاک، آلودگ یندهیمستمر و کنترل منابع و عوامل آال شیاپ .۵

 یهااستانداردها و شاخص تیو الزام به رعا م،ینامساعد اقل راتییمخرب و تغ یهاو اشعه
 .نیسرزم شیتوسعه و آما یهامقررات، برنامه و نیدر قوان یطیمحستیز

 یعیمنابع طب یو توسعه یبهساز اء،یفاظت، احکشور و ح بومستیاطلس ز یهیته .۶
جنگل،  ،ینیرزمیرودخانه، مخزن سدها، تاالب، آبخوان ز اچه،یدر ا،ی)مانند در ریدپذیتجد

از  یبردارقانونمند در بهره تیوحش( و اعمال محدود اتیح ژهیوبه یستیخاک، مرتع و تنوع ز
( آنها بر اساس یبازسازل و توان قابل تحم تی)ظرف کیتوان اکولوژ بامنابع متناسب  نیا

 یهاپارک لیحساس و ارزشمند )از قب یهاستمیاکوس تیریمد ،یداریپا یهاو شاخص ارهایمع
 .یالمللنیب یارتقاء آنها تا سطح استانداردها و کی( و حفاظت از منابع ژنتیمل یعیو آثار طب یمل

گرد و غبار  ،ییزاابانیب رینظ یطیمحستیز داتیو مقابله با تهد میاقل راتییتغ تیریمد .۷
 یو توسعه ویواکتیو راد یکروبیم یدهندهتیو عوامل سرا یخشکسال زگردها،یر ژهیوبه
 .آن تیریو مد یطیمحستینوظهور ز یهادهیو شناخت پد ینگرندهیآ

 بر: دیگسترش اقتصاد سبز با تأک .۸
و  کیسالم و ارگان یکشاورز پاک، محصوالت یهایکربن، استفاده از انرژصنعتِ کم .۸ـ۱
 ،یاجتماع ،یاقتصاد یهایو توانمند هاتیاز ظرف یریگها با بهرهپسماندها و پساب تیریمد
 .یطیمحستیو ز یعیطب

 یالگو یسازنهیو به یو اجتماع یمختلف اقتصاد یهابخشدر  دیتول یاصالح الگو .۸ـ۲
 .زیستمحیطسازگار با  ید سوختوام جیترو ژهیوبه یمصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژ
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حمل و نقل  شیو افزا یاز جمله برق یلیرفسیسبز و غ یحمل و نقل عموم یتوسعه .۸ـ3
 .هاشهردر کالن ژهیوبه یهمگان
 ،یزداریآبخ اتیعمل یاجرا قیاز طر ینیرزمیز یهاآب یفیو حفاظت ک یبخشتعادل .۹
 .هاندهیو کنترل ورود آال ریو تبخ ینیرزمیز یهااز آب یبردارعوامل کاهش بهره تیریمد ،یدارآبخوان
 یهانهیها و هزدر کشور با لحاظ ارزش یطیمحستیز یاستقرار نظام حسابرس .۱۰

 .یمل یهاحساب( در اءیو اح یآلودگ ب،ی)تخر یطیمحستیز
 با استفاده از زیستمحیطسازگار با  یهایو فناور هایگذارهیسرما قیو تشو تیحما .۱۱
 .سبز اتیمناسب از جمله عوارض و مال یابزارها
فرهنگ و اخالق  یسازنهیو نهاد جیو ترو زیستمحیطمنشور اخالق  نیتدو .۱۲

 .یـ اسالم یرانیا یسازنده یها و الگوهابر ارزش یمبتن یطیمحستیز
و تجارب  یطیمحستیز ینوآورانه یهایاز فناور یمندو بهره یعلم قاتیارتقاء مطالعات و تحق .۱3
 .زیستمحیط بیو تخر یاز آلودگ یریشگیو پ هابومستیحفظ تعادل ز ینهیدر زم یبوم یسازنده
فرهنگ و معارف  تیجامعه و تقو یطیمحستیز نشیدانش و ب ،یگسترش سطح آگاه .۱۴

حفظ  یاز منکر برا یامر به معروف و نه ژهیوبه یاجتماع یریپذتیمشارکت و مسئول ی  نید
 .در تمام سطوح و اقشار جامعه یستزمحیط
 با: زیستمحیط یپلماسید تیتقو .۱۵
 .یآب یهایمقابله با گرد و غبار و آلودگ یبرا یامنطقه ینهادها تیو تقو جادیا یتالش برا .۱۵ـ۱
دوجانبه،  رگذاریهدفمند و تأث یهایمناسبات و جلب مشارکت و همکار یتوسعه .۱۵ـ۲

 .زیستمحیط ینهیدر زم یالمللنیو ب یاچندجانبه، منطقه
اقتصاد  یدر حرکت به سو یالمللنیب یهاها و مشوقمؤثر از فرصت یریگبهره .۱۵ـ3
 .مرتبط یهایو نوآور هایفناور یانتقال و توسعه لیکربن و تسهکم
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  ۶/7/۱۳9۸مورخ   انتخابات یکل یهاسیاستبندهایی از 

 تیجمع یبر مبنا یاسالم یو شوراها یاسالم یامجلس شور یانتخابات یهاحوزه نییـ تع۱
شناخت مردم از  نیو همچن یکه حداکثر عدالت انتخابات یاگونهبه ریناپذاجتناب اتیو مقتض

 .نامزدها فراهم گردد
و  یانتخابات یهنجارها جیو ترو یعموم یهاو آموزش یـ ارتقاء سطح شناخت و آگاه ۸
سالم به منظور  یاسیقواعد و ضوابط رقابت س نییعو ت یکردن آن در فرهنگ عموم نهینهاد
 .مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح شیافزا

 یاسیس یهاقانونمند و مسؤوالنه احزاب و تشکل تیفعال یها و قواعد الزم براچارچوب نییـ تع ۹
 یبه نحو رانیا یاسالم یرجمهو نظام یبر اصول و مبان یدر عرصه انتخابات مبتن یقیو اشخاص حق

 .ودمشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام ش شیمنجر به افزا یانتخابات یهاکه رقابت
مدت  یندادن آن برا رییو تغ یکل یهاسیاستانتخابات در چارچوب  نیقوان یـ ثبات نسب۱۴

 .یاسالم یمجلس شورا ندگانیماحداقل دوسوم ن یبا رأ راتییتغ بیمعتنابه، مگر به ضرورت و با تصو
از آراء مردم  انتیو سالمت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و ص یاز آزاد یـ پاسدار۱۵

 انیمجر یاز سو یطرفیکامل ب تیرعا زینظارت و اجراء و ن ،یگذارالناس در قانونبه عنوان حق
 .انیو ناظران و برخورد مؤثر با خاط

  ۱۳/۶/۱۳9۵مورخ  خانوادهلی ی کهاسیاستبندهایی از 

انسان و پشتوانه  یو کانون رشد و تعال یجامعه اسالم یو سنگ بنا یادیخانواده واحد بن 
حرکت نظام  یکشور و نظام است و سمت و سو یمعنو یو اقتدار و اعتال یسالمت و بالندگ

 معطوف باشد به: دیبا
و تمام نظامات  ییاجرا یهاسیاستها، مهو مقررات، برنا نیمحور قرار گرفتن خانواده در قوان -۲
 .ینظام مسکن و شهرساز ژهیوبه یو اقتصاد یاجتماع ،یفرهنگ ،یآموزش
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آنها  ندهیآ یهاکاهش دغدغه یآنان برا یدسازها با توانمنو اقتصاد خانواده شتیارتقاء مع -۹
 .درباره اشتغال، ازدواج و مسکن

 یهااهداف و برنامه شبردیپ یشارکت خانواده براخانواده در جهت جلب م قیو تشو تیتقو -۱۱
 .یو دفاع یاسیس ،یاقتصاد ،یفرهنگ یهاکشور در همه عرصه

  و  قاتیتحق ،ی)نظام آموزش عال یعلم و فناور یکل یهاسیاستبندهایی از
  29/۶/۱۳9۳ مورخ (یفناور

به  یابیمنظور دستکشور به یقاتیو تحق ید و ساختار نظام آموزشلکرعم یسازنهیبه -۲
 با تأکید بر: یعلم ییانداز و شکوفااهداف سند چشم

ریزی و نظارت برنامه ،یاستگذاریدر س یو پژوهش و انسجام بخش دانش تیریمد -۱-۲
 ینقشه جامع علم یو روزآمدسازها و ارتقاء مستمر شاخص یدر حوزه علم و فناور یراهبرد
 .در منطقه و جهان یو فن یبا توجه به تحوالت علم کشور

در  انیدانشجو یبه استعداد و عالقمند ژهیدانشجو و توجه و رشیاصالح نظام پذ -۲-۲
 .یلیتکم التیتحص یهابه دوره انیورود دانشجو شیو افزا یلیانتخاب رشته تحص

در  یبندو رتبه یاعتبارسنج ،یابینظارت، ارز یهانظام تیو تقو یسامانده -3-۲
 .یعلم و فناور یهاحوزه

 .جامع و کارآمد یو فناور یپژوهش ،یو اطالعات علم آمار ینظام مل یسامانده -۴-۲
 .یرعلم و فناو یهاها و پارکاز تأسیس و توسعه شهرک تیحما -۵-۲
 .در سراسر کشور یدر آموزش عال قیو تحق لیها و امکانات تحصعادالنه فرصت عیتوز -۶-۲
 .یانسان یهاهیدرخشان و حفظ و جذب سرما ینخبگان، پرورش استعدادها ییشناسا -۷-۲
سال  انیتا پا یناخالص داخل دیتول ٪۴داقل به ح و پژوهش قیبودجه تحق شیافزا -۸-۲
 .یورمنابع و ارتقاء بهره نهیبا تأکید بر مصرف به ۱۴۰۴
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  ۳۰/2/۱۳9۳ت مورخهای کلی جمعیسیاستبندهایی از  

 تأمینبر  تأکیدمتناسب با ظرفیت زیستی با  جمعیت،ایی باز توزیع فضایی و جغرافی -۹
 .یجمعیتبا هدف توزیع متعادل و کاهش فشار  آب

تراکم و ایجاد مراکز جدید و کم مرزی و مناطق در روستاها جمعیتحفظ و جذب  -۱۰
های از طریق توسعه شبکه و دریای عمان خلیج فارس و سواحل ویژه در جزایرهی بتعیجم

 .با درآمد کافی ی و ایجاد فضای کسب و کارگذارحمایت و تشویق سرمایه ،یزیربنای
( و ارتقاء وفاق و یانقالب ،یاسالم ،یرانی)ا یمل بخشتیهو یهامؤلفه تیتقو -۱3
 .خارج از کشور انیرانیو ا ؛نانیمرزنش انیدر م ژهیوهب ینیدر پهنه سرزم یاجتماع ییهمگرا
ساز و کار مناسب  جادیبا ا یفیو ک یدر ابعاد کمّ یتیجمع یهاسیاسترصد مستمر  -۱۴
 .یو توسعه انسان یتیجمع یهاو انجام پژوهش یتوسعه انسان یبوم یهاشاخص نیو تدو

  ۱۸/۱/۱۳9۳ مورخ های کلی سالمتسیاستبندهایی از 

مندی عادالنه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و تأمین امنیت غذایی و بهره -۶
های بهداشتی ایمن همراه با رعایت انات ورزشی همگانی و فرآوردهک، امکافی، آب و هوای پاک

 .ای و جهانیاستانداردهای ملی و معیارهای منطقه

 29/۱۱/۱۳92 مورخ یاقتصاد مقاومت یکل یهاسیاستاز ی یبندها  

 یروین یتوانمندساز ،دیت عوامل تولیدر اقتصاد با تقو یوردادن رشد بهرهرمحور قرا -3
ت یظرف یریارگکو به اهاستانو  ن مناطقیرقابت ب جاد بستریا ،اقتصاد یریپذت رقابتیتقو ،ارک
 .رشوکمناطق  هایمزیت یایمتنوع در جغراف هایقابلیتو 

 تی(، و اولویدر اقالم واردات ژهیوه)بی اساس یها و کاالهانهاده یداخل دیتول شیافزا -۶
با  یواردات یتأمین کاالها یتنوع در مباد جادیو ا یمحصوالت و خدمات راهبرد دیدادن به تول

 .محدود و خاص یبه کشورها یهدف کاهش وابستگ
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 یهایمنظور انتقال فناورکشور به یاقتصاد ژهیو و توسعه حوزه عمل مناطق آزاد -۱۱
و منابع  یضرور یازهایصادرات کاال و خدمات و تأمین ن د،یتول لیگسترش و تسه شرفته،یپ

 .از خارج یمال
 .یاتیمال یسهم درآمدها شیدولت با افزا یاصالح نظام درآمد -۱۷
 یسازبا هماهنگ یاقتصاد مقاومت یکل یهاسیاستتحقق  یدولت مکلف است برا -۲۲
 معمول دارد: ررایمات زهمه امکانات کشور، اقدا یایپو جیو بس
 یآفندبه توان  یدسترس یبرا یو اقتصاد یفن ،یعلم یهاتیظرف یریکارگهو ب ییشناسا -

 .و اقدامات مناسب
 .دشمن یبرا نهیهز شیو افزا میتحر یهارصد برنامه -
و  عیواکنش هوشمند، فعال، سر یهاطرح هیته قیاز طر یمخاطرات اقتصاد تیریمد -

 .یو خارج یداخل یهاختاللر مخاطرات و اهنگام در براببه

  29/۰9/۱۳9۱صنعت مورخ  نظام در بخش یکل یهاسیاستبندهایی از  

 ربناهازی و هاساخت ریز جادیو ا تی: حماقیدر کشور، از طر ایانسجام و تعادل منطقه -۶
 .یتیو امن ینیسرزم شیاصول آما تیمناسب با رعا هایمشوق یو برقرار
 کشور، با: یرشد مستمر صادرات کاال و خدمات صنعت -۷
 کاالها تیفیارتقاء ک -
 بازار لیو تحص ییشناسا -
 .یاز صادرات صنعت یو مقررات یاسیس ،یمؤثر مال هایتیحما -
از  یریگو بهره یو هنر یفرهنگ یمحتوا یدارا عیصنا ژهیوهب یدست عیگسترش صنا -۸

 .یصنعت گردشگر
 وندیپ یو برقرار کوچک و متوسط عیصنا تی: تقوقیاز طر ،یصنعت یهاخوشه جادیا -۹
 .ین رقابترتقاء تواصنعت و ا افزاییمنظور همبه بزرگ عیها با صناآن



 2۱ ...ریو سا یاصول قانون اساسبخش اول: اسناد حاکمیتی/ فصل دوم: 

 

 

  29/۰9/۱۳9۱ی مورخ کشاورز نظام در بخش یکل یهاسیاستبندهایی از  

 یبردارو بهره یو استفاده علم یمحصوالت کشاورز دیب در تولاز آ یورارتقاء بهره -۵
 .دیتول یهانهاده ریاز سا نهیبه

 گذاری در بخشجذب و توسعه سرمایه یبرا زهیانگ جادیو ا هازیرساختگسترش  -۶
و  یتیحما یهاسیاست یاجرا د،یتول انیکاهش احتمال ز مه،یبا پوشش مناسب ب یکشاورز

 .یاقتصاد یهابخش ریبا سا یکشاورز یمتعادل کردن سطح سودآور
از  تیحما ،ییدر جهت تحقق خودکفا یکشاورز هدفمند به بخش ارانهی صیتخص -۷

مختلف  یطیمح طیانعطاف در شرا تیقابل ،یطیمحستیز یارهایمراعات مع ربناها،یساخت ز
 .المللیو بین یداخل یر بازارهاو ارتقاء قدرت رقابت د

و  روستاها داریتوسعه پا ،ریو عشا کشاورزان ،انییروستا یارتقاء سطح درآمد و زندگ -۹
و گسترش  یو تنوع بخش دیمناسب تول یهازیرساخت تیو رفع فقر با تقو یمناطق کشاورز

 .نینو یو خدمات ییو روستا یلیتبد عیصنا ژهیوهب یل و اقتصادمکم یهافعالیت

  اهش خطرات ناشی از سوانح کو یری پیشگ»لی نظام کی هاسیاستبندهایی از
 2۵/۶/۱۳۸۴ مورخ «طبیعی و حوادث غیرمترقبه

سازی مسئوالن و مردم برای افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده -۱
های و پدیده ویژه خطر زلزلهمترقبه بهض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیررویارویی با عوار
 .جوی و اقلیمی

ر برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی جمهویسیبا تعیین ر ایجاد مدیریت واحد -3
 در دوره بحران:

 -یعلمز کمرا یاطالعات یهاهکشب کمکبه  ت جامع اطالعاتیریجاد نظام مدیا 3ـ۱
نگام هق و بهیدق یرسانموقع و اطالعمنظور هشدار بهمسئول، به ییاجرا یهاسازمانو  یپژوهش

 .در زمان وقوع حادثه
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وجو و نجات جست انات الزم برای اجرای سریع و مؤثر عملیاتکها و امآمادگی تیتقو 3ـ۲
تبلیغاتی و  یهاسیاستدیدگان، تنظیم ان موقت آسیبکاس در ساعات اولیه، امداد و

 .های فوقی داخلی و خارجی در زمینههامککرسانی و سازماندهی اطالع
 یو نهادها یاز اعم از دولتیمورد ن یهایانات و توانمندکه امیلکار گرفتن یدر اخت 3ـ3
 .در طول زمان بحران مسلح یروهایو ن یدولتریغ یعموم
ب یش ضریو افزا و روستاها در شهرها از زلزله یناش یریپذاهش خطرکو  یریشگیپ -۶

 ق:ید از طریجد یوسازهادر ساخت یمنیا
ات تأسیسو  ییو روستا یشهر یتیز جمعکها در مرایاربرک یازساسبو من یابیانکم ۶ـ۱

 .شورکدر  زلزله یخطر نسب یبندحساس و مهم متناسب با پهنه
ت یمتخصص و ترب یروهاین یریگارکوساز با به ت و نظارت بر ساختیریبهبود مد ۶ـ۲

و استفاده  یاو حرفه یفن یهالکو تش یت نظام مهندسیقوه سطوح و تیلکار ماهر در ک یروین
 .زیخشرفته زلزلهیپ یشورهاکموفق  یهااز تجربه
ردن ک یو الزام امن در برابر زلزلهو نا یفنریغ یهاوسازاز ساخت یریت و جلوگیممنوع ۶ـ3

 .مربوط به طرح و اجراه استانداردها و مقررات یلکز فاده او است مهیب
ردن استفاده از مصالح استاندارد، با کای و الزامی استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه ۶ـ۴

 .کهای سبهای نوین و پایدار و ساخت سازهیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوریک
 .فنیهای غیروسازم برای جرم و تخلف شناختن ساختتهیه و تصویب قوانین و مقررات الز ۶ـ۵
رد کی آن در همه سطوح، رویهافعالیته در همه کای گونههای توسعه ملی بهتنظیم برنامه -۹

 بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد: .مالحظه و نهادینه شود« سازگاری با اقلیم»
 .ی از محورهای اساسی آمایش سرزمینکعنوان یو لحاظ نمودن آن به میشناسایی شرایط اقلی ـ
 .یهای جامع مدیریت بالیای جوی و اقلیمتهیه، تدوین و ساماندهی نظام ـ
 .ارهای مناسبکو اتخاذ راه ی آن در پهنه سرزمینو آثار و پیامدها شناسایی تغییر اقلیم ـ
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  2۸/۴/۱۳9۰مورخ  لاشتغا یکل یهاسیاستبندهایی از 

 ییو قضا یگفرهن ،یاسیس طیآن )مح یهاشاخصو ارتقاء  کسب و کار طیبهبود مح -۵
 یخصوص یها از بخش تی( و حماهازیرساختها و اتی، بازار کار، مالاقتصاد کالن طیو مح

 یدر چارچوب قانون اساس ربطذی یهاهیمقررات و رو ن،یو رقابت از راه اصالح قوان یو تعاون
 .رانیا یاسالم یجمهور
 .رباالتر از متوسط کشو یهااستان یکاریبه کاهش نرخ ب ژهیتوجه و -۱۲

  ۱۵/۴/۱۳۸9 مورخف مصر یاصالح الگو یکل یهاسیاستبندهایی از  

 بخش ویژهبه هابخشدر تمام  آب نهیمصرف به شدن نهینهادو  یورارتقاء بهره -۸
 ر:یز یهاسیاستدر چارچوب  یشاورزک

مختلف و  یهابخشدر  مصرف آب یالگو یسند مل ین و اجرایتدو ی،طراح -
 .آن یسازهنگامهب

و  ینگهدار ،استحصال یسازنهیبه یهاطرحاز  یتیو حما یقیتشو یهاسیاستاعمال  -
 .مصرف آب

ت منابع یفیک شیپا ،عات آبیاهش ضاک ین و اعمال استانداردها و ضوابط الزم برایتدو -
 .اهآب یاز آلودگ یریو جلوگ آب

و  تأمیننه یبه یهاجاد سامانهیا ،ارآمدترک یاریآب یهاوهیو اعمال ش شتک یاصالح الگو -
 یارزش راهبرد براساسد یتول در بخش ص و مصرف آبیتخص یسازنهیب و بهآب شر عیتوز

 .شتریب یو اقتصاد
 .آب یاستفاده مجدد و بازچرخان یبرا ریزیبرنامه -
 آب ن منابع و مصارفیجاد تعادل بیا یمناسب برا یاتیعمل یهابرنامه ین و اجرایتدو -

سازگار با  ،لیو س یسالکت خشیریو اعمال مد یتراز منف یدارا ینیرزمیز یهادر سفره ویژهبه
 .یمیط اقلیشرا
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 :ریز یهاسیاستدر چارچوب  یورارتقاء بهره -۱۰
ز کسب و ع حاصل ابه مناف شتریهرچه ب یبه سمت اتکا یتحقق درآمد مل کردیتحول رو -

 .کار جامعه
 :قیاز طر یورمنافع حاصل از بهره میبر استقرار نظام تسه تأکیدبا  یوربهره شیافزا -
با  یو ماد یاجتماع ،یانسان یهاهیاز سرما یارزش افزوده و منافع ناش یحداکثرساز -
 .هیبر اقتصاد دانش پا تأکید
 .یو بنگاه یعموم ها در بخشدر نظام پرداخت یزشیانگ یهااستقرار ساز و کار -
منابع کشور براساس منافع  صیتخص ندیو بهبود فرآ یاتیعمل یزیراستقرار بودجه -
 .یو اجتماع یاقتصاد
 یسابرحس یگرا و اجرا جهینت کردیاتخاذ رو ،یابیو ارزش یابیارز یاصالح ساختارها -

 .یدولت یهادستگاهعملکرد در 
 .ییاجرا یندهای، ابزارها و فرآهاو مقررات، روش نیاصالح قوان -
 .یتیحما یهابرنامه هیکار در کل یروین یسازتوانمند تیاولو -

  ۱۴/۱/۱۳۸9مورخ  ینظام ادار یکل یهاسیاستبندهایی از 

و  تهیافکمتر توسعه یهااستان متخصص در یروهاین یجذب و نگهدارسازی زمینه -۷
 .مناطق محروم

 اصل  یلک یهاسیاست «ه»و « د» ،«ب» ،«الف» یه بندهایبندهایی از ابالغ
 ه یاعمال الحاق با ۱/۳/۱۳۸۴( مورخ ۴۴)

 :یحاصل از واگذار یمصارف درآمدها -۲
ر کل کشو یدارنزد خزانه یبه حساب خاص یدولت هایبنگاهسهام  یوجوه حاصل از واگذار

 :شودمیر مصرف یب زیمصوب به ترت یهاا و بودجههز و در قالب برنامهیوار
 .یاجتماع تأمینت یخانواده مستضعف و محروم و تقو یبرا ییجاد خوداتکایا -۱ -۲
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 یر ملیفراگ هایتعاونیبه  یحاصل از واگذار ی( از درآمدها٪3۰اختصاص ) -۲ -۲
 .ییفقرزدا منظوربه

 .هافتیتوسعهرمتک ت مناطقیبا اولو یاقتصاد یربناهایجاد زیا -3 -۲
 یو بهساز یو نوساز هاتعاونیت یتقو ی( برا)وجوه اداره شدهالت یتسه یاعطا -۴ -۲
 گذاریسرمایه یز برایشده و ن یواگذار هایبنگاهت یبا اولوغیردولتی  یاقتصاد هایبنگاه
 .افتهیتوسعهکمتر در توسعه مناطقغیردولتی  یهاشبخ

 منظوربه( ٪۴۹ی غیردولتی تا سقف )هابخشبا  یدولت یهاشرکتمشارکت  -۵ -۲
 .افتهیهتوسعکمتر مناطق یتوسعه اقتصاد

 .اهسیاستن یا« الف»ت بند یبا رعا یدولت یهاشرکتام تممهین یهاطرحل یتکم -۶ -۲

  یعیاز سوانح طب یاهش خطرات ناشکو  یریشگیپ یکل یهاسیاستبندهایی از 
  2۵/۶/۱۳۸۴ مورخ هرمترقبیو حوادث غ

سازی مسئوالن و مردم برای رویارویی افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده -۱
 .ی و اقلیمیهای جوو پدیده ویژه خطر زلزلهمترقبه بهیرادث غو حو با عوارض ناشی از سوانح طبیعی

 منظوربه ،ز موجودکت از مرایو حما یو پژوهش یت مطالعات علمیگسترش و تقو -۲
 .ت خطر زلزلهیحوادث با اولو گونهایناستن از خطرات کو  ییشناسا
ی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان های جودهشناسایی پدی -۸
و بهبود  پیوسته ملی پایشهمهای طبیعی، ایجاد نظام بهپدیده از طریق تهیه اطلس ملی هاآن بیآس

 .های پیشرفتهیت با استفاده از فناورمدآگاهی بلندهای هشدار سریع و پیشنظام
رد کیرو ،آن در همه سطوح یهافعالیته در همه ک یاگونهبه یه ملتوسع یهام برنامهیتنظ -۹

 رد:ید انجام گیل باین اقدامات ذیبنابرا .نه شودیمالحظه و نهاد« میبا اقل یسازگار»
 .ی از محورهای اساسی آمایش سرزمینکعنوان یو لحاظ نمودن آن به شناسایی شرایط اقلیمی -
 .یمیو اقل یجو یایت بالیریجامع مد هاینظام ین و ساماندهیتدو ،هیته -
 .مناسب یارهاکو اتخاذ راه ی آن در پهنه سرزمینامدهایو آثار و پ میر اقلییتغ ییشناسا -
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  مورخ یرگذاهیق سرمایتشو نظام بخش یلکی هاسیاستبندهایی از 
29/۱۱/۱۳77  

 .یمعنو تیاز آن از جمله مالک یحقوق ناش هیو کل تیاز مالک تیحما -۱
 یهافعالیتدر  یو تعاون یخصوص بخش یگذارهیاز توسعه سرما تیو حما تیتقو -۲
 .یقانون اساس (۴۴اصل ) یابالغ یهاسیاستکشور برابر با  یصاداقت

و مهار  یبه ثبات اقتصاد یابیدستبا هدف  یو ارز یمال ،یپول یهاسیاست میتنظ -3
 .یمل دیتول تینوسانات و تقو

اصالحات  ویژهبهالزم صالحات و اقدامات اقتصاد کشور با ا یوربهره شیفزاا -۴
 .مبادله و رفع موانع یهانهیو کاهش هز یتیریو مد یساختار
 رضروریلغو انحصارات غ قیاز طر المللینیب هایدر داخل و صحنه یتوان رقابت اقتصاد شیافزا -۵
 .یو نوآور تیو ارتقاء خالق ینیفراز کارآ تیالزم و حما یهازیرساختو  یساختار رقابت تیو تقو
 تیشفاف ،هامالیاتثبات  قیاز طر یگذارهیسرما تیدر جهت تقو یاتیاصالح نظام مال -۶

 .اهمعافیتکردن  یصراحت در مقررات و منطق ،درآمدها
 تیدر جهت حما هیپول و سرما یبازارها تیو هدا یلنظام پو تیتقو ،یمل اندازپس زیتجه -۷

 .یگذارهیاز سرما
و ارتقاء  توسعه اشتغال ،یرشد اقتصاد ،یالمللنیب یبه بازارها یدسترس ،یتوجه به کسب دانش فن -۸
 .و بلندمدت میمستق یگذارهیسرما تیبا اولو ،یخارج یگذارهیدر جذب سرما ،یورو بهره تیریمد

و  ثباتکه  یبه نحو در بورس اوراق بهادار یخارج یگذارهیمجاز سرما تیفعال میتنظ -۹
 .حفظ شود یو ارز یمال یتعادل بازارها

و  یحسابرس ،نظارت ،یبازرس ،ییقضا ،یادار ،ینیرفتار تقن یسازمانده -۱۰
 .دیو تول یگذارهیاز سرما تیکردن امور در جهت حمایتخصص
گسترده و اداره  یهافعالیت یفایبر ا یو تعاون یخصوص یهابخش یتوانمندساز -۱۱
 .بزرگ یاقتصاد یهابنگاه
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  29/۱2/۱۳۸9 مورخ نکمس بخش یکل یهاسیاستبندهایی از  

و  یدر چارچوب استعداد اراض و روستا مسکن و توسعه شهر تأمینی برا نیزم تیریمد -۱
 .دیجد یو توسعه شهرها جادیر و ان کشوتوسعه و عمرا یهاطرحو  یها و ضوابط شهرسازسیاست

  29/۱۱/۱۳۸9 مورخ یشهرساز بخش یکل یهاسیاستبندهایی از  

 یاستعدادها براساسو  ینیسرزم شیدر چارچوب طرح آما توسعه شهرها یابیمکان -۱
و  ،یو خاک کشاورز و مراقبت از منابع آب یطیمحستیز یارهایمع تیو با رعا یصاداقت
 .یو شبکه شهر هازیرساختو امکان استفاده از  یعیدر مقابل سوانح طب یمنیا

 -یرانیا تیبر هو تأکیدبا  یو عمود یدر گسترش افق شهرها یابعاد کالبد نییتع -۲
و  یگیحقوق همسا ،یتیامن ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یمالحظات فرهنگ تیو با رعا یاسالم

 .یمیو اقل یطیمحستیو الزامات ز ییربنایامکانات ز
 یو اجرا بیتصو ،هیته تیریدر نظام مد یهماهنگ جادیمقررات و ا یسازهماهنگ -3
 .ییو روستا ین شهرتوسعه و عمرا یهاطرح
بر نظام  تأکیدبا  ییو روستا یرشه تیریتوسعه و عمران و مد یبرا داریمنابع پا تأمین -۴
 .مصوب یهاطرحو در چارچوب  یانهیهز -درآمد

 ۳/۱۱/۱۳79مورخ  بآ منابع یلک یهاسیاست  

ش یو آما داریپا هاصول توسع براساس آب هل چرخکت در یریجاد نظام جامع مدیا -۱
 .شورکز یآبر یهادر حوضه نیسرزم
و عرضه  در استحصال آب یاسیو س یتیو امن یوجه به ارزش اقتصادت و یوربهره ارتقاء -۲

 .و مصرف آن یو نگهدار
شور کدر  آب یعیرطبیو غ یعیعات طبیآب، به حداقل رساندن ضا زان استحصالیش میافزا -3

 .نکق ممیاز هر طر
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و  یزداریو آبخ سد یهاطرح یت تناسب در اجرایرعا منظوربهجامع  برنامهن یتدو -۴
ف و رمتعاریغ یهاآبو استفاده از  یاراض حیز و تسطیو تجه یاریآب یهاهکو شب یدارآبخوان
 .یبردارو بهره ت نقش مردم در استحصالیدانش و فنون و تقو ارتقاء
 .کمشتر یهاآبت استفاده از منابع یو اولو ودشمیشور خارج ک ازه ک ییهاآبمهار  -۵

 2۳/۱۰/۱۳77مورخ  یعیمنابع طب یلک یهاسیاست  

 یبرا یاهیپوشش گ هشونده و توسعدیتجد یعیمنابع طب یایبر اح یجاد عزم ملیا -۱
دن ین منابع و ارتقاء بخشید ایدن به روند تولیمناسب و سرعت بخش یورش بهرهیحفاظت و افزا

 .نهین زمیت مردم در اکو جلب مشار یبه فرهنگ عموم
جانوری و باالبردن غنای  -ی گیاهیکو ذخایر ژنتی کو خا یی و حفاظت منابع آبناساش -۲

 .گذاری در آنه براساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایهبرداری بهینها و بهرهکحیاتی خا
 ین منابع و تالش برایا یداریو مهار عوامل ناپا یعیاز منابع طب یبرداراصالح نظام بهره -3

 .آن هحفظ و توسع
 یهاو اصالح گونه یکیو ژنت یطیمحستیز یهایوراو فن یاربردکقات یگسترش تحق -۴

ت آموزش یو تقو یعاتطالا یهاگاهیجاد پایران و ایا یطیط محیمتناسب با شرا یوانیو ح یاهیگ
 .یرساناطالعو نظام 



 

 

 

 

  22/۱۱/۱۳97رهبری خطاب به ملت ایران مورخ « گام دوم انقالب»بیانیه از 
 های مادی کشورفهرست طوالنی فرصت

دهد که مدیران کارآمد های مادی کشور نیز فهرستی طوالنی را تشکیل میها، فرصتجز اینبه
جهشی گیری از آن، درآمدهای ملّی را با توانند با فعّال کردن و بهرهانگیزه و خردمند میو پُر

نفس کنند و نیاز و به معنی واقعی دارای اعتمادبهنمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی
درصد  ۷ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان، دارای  .مشکالت کنونی را برطرف نمایند

ائی جغرافیایی میان شرق و خایر معدنی جهان است: منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنذ
 ۶۰۰همسایه با  ۱۵ای با داشتن غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملّی، بازار بزرگ منطقه

، حاصلخیزی زمین با محصوالت متنوّع کشاورزی و دریایی طوالنی سواحلمیلیون جمعیت، 
 هاظرفیتی کشور است؛ بسیاری از هاظرفیتیی از هابخش، اقتصاد بزرگ و متنوّع، باغی
ی طبیعی و نشدهی استفادههاظرفیتاست که ایران ازنظر  گفته شده .نخورده مانده استدست

شک شما جوانان مؤمن و پُرتالش خواهید توانست این بی .ی اوّل جهان استانسانی در رتبه
برداری از انداز، باید زمان تمرکز بر بهرهی دوّم چشمدهه .رف کنیدعیب بزرگ را برط
نشده باشد و پیشرفت کشور ازجمله در بخش ی استفادههاظرفیتته و نیز دستاوردهای گذش

 .تولید و اقتصاد ملّی ارتقاء یابد

 سومفصل

و  «گام دوم انقالب» هیانیب

 م انقالب ظهای رهبر معسخنرانی
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 در خصوص  آمایش سرزمین رهبر معظم انقالب بیانات 

 قدرنیاست؛ ا نیتراکم قوان یمسئله م،یستدچارش هکه ما  ییزهایاز چ یکی( ۱۶/۳/۱۳9۵)
 شیآما یاشاره کردند به مسئله یجانیدکتر الر ی! حاال آقامیکه در مسائل مختلف قانون دار

دولت مطرح شد؛  ئتیجمهور بودم، در ه سیکه بنده رئ یاز زمان ن،یسرزم شیآما ن؛یسرزم
 یوقت گذشته، مسئلهسال از آن چندو  یسال، س یحاال س کهخود من  یِ جمهور استیزمان ر

کلمه  نیکه ا میهم بحث کرد شیآما یکلمه یکه رو-[ در دولت مطرح شد نی]سرزم شیآما
ها هم دنبال دولت یو ]بنا شد[ دنبال کند؛ در همه -ستیچ اششهیر ست،یاست، چ یفارس

قانون  نیسرزم شیآما یابر م،یاهم گذاشته ونخب، حاال قان .[ نشدهیشده، ]امّا[ هنوز هم ]عمل
 یط دیرا با بُرانیم یهاآن اضافه کن! راه یهم رو گریچند قانون د ایهم وجود دارد؛ حاال شما ب

که با استعدادها  یاییو آشنا نیسرزم شیبه برکت آما دیخواهیحاال شما م دییفرض بفرما .کرد
و مناطق گوناگون کشور  هااستاناز امکانات  د،یکنیم دایها پمنطقه ای هااستان یهاتیّو ظرف

خب، درست  .وجود دارد نیدر کنار ا یگرینشد، راه د نیخب، حاال ]اگر[ ا یلیخ د؛یاستفاده کن
آنجا  امّا استاندار فتادهیخراسان اتّفاق ن استان ینهیدر زم دیمثالً فرض کن ،یعلم شیاست که آما
که در مرکز نشسته آن  یکه کس دانندیآن استان م یعدادهااز است یزیآنجا چ ی  محلّ نیو مسئول

 خواهم یم نیبنابرا .ها استفاده بشودراه نیفرصت است؛ از ا کیخودش  نیا داند؛یرا نم زیچ
است که  نیاعمده  ست؛یقانون، حُسن ن تیّکمّ شیرا عرض بکنم که تراکم قانون و افزا نیا

  .داشته باشد؛ جامع باشد تیّفیقانون ک
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 خوزستان در خصوص استان رهبر معظم انقالب بیانات 

در  .یک مطلب دیگر را هم من از این فرصت استفاده کنم و اینجا بیان کنم (۱/۵/۱۴۰۰)
ی آب مردم و و مسئله خوزستان یمسئلههای ما این هفت هشت روز اخیر یکی از نگرانی

با  خوزستان واقعاً دردآور است برای انسان که انسان مشاهده بکند در استان .م بودمشکالت مرد
ای که در این مردم وفاداری که در این استان هستند، با این همه امکانات و استعدادهای طبیعی

ه در این استان وجود دارد، وضع مردم به جایی جاتی کاین استان وجود دارد، با این همه کارخانه
اگر  .ی فاضالبشان آنها را ناراحت کندی آبشان، مسئلهد که آنها را ناراضی کند و مسئلهبرس

د که این همه تأکی-و فاضالب اهواز ]شده بود[  خوزستان هایی که نسبت به آبچنانچه توصیه
قرار میگرفت، حاال مسلّماً این اشکاالت را مورد توجّه  -شد برای فاضالب اهواز و مسائل آب

ای نمیشود از شان را بُروز دادند و اظهار کردند، هیچ گِلهخب حاال که مردم ناراحتی .یمنداشت
 .مردم داشت؛ خب ناراحتند

آن هم ]برای[  خوزستان، مشکل آب مشکل کوچکی نیست، آن هم در آن هوای کذایی
د؛ در دوران هشت سال دفاع مقّدس بسیار باوفایی هستنمردم  خوزستان مردم .خوزستان مردم

بودند و انصافاً ایستادند؛ من از نزدیک  خوزستان آنهایی که لب خطّ مقدم مشکالت بودند مردم
ان را اهتمام جوانهایش چقدر باوفا و با خوزستان من از نزدیک دیدم که مردم .شاهد بودم

تی مند نبایسن کمک کردند و این مردم باوفا و عالقهفرستادند، مردهایشان را فرستادند، زنهایشا
خب واقعاً نمیشود مالمت کرد مردم را و بایستی به کار مردم رسیدگی  .دچار این مشکالت باشند

م این های الزم در وقت خود انجام میگرفت، مسلّاگر رسیدگی .بشود، و باید رسیدگی میشد
های مختلف، دولتی و غیردولتی ستگاهالحمدلله د حاال هم که .آمدوضعیّت برای مردم پیش نمی

و همه مشغول کار شدند، این کارها را با جدّیّت دنبال کنند و دولت بعد هم که خواهد آمد، 
 .شاءالله به این مسئله بِِجد بپردازندان

البتّه این ]کار[ موجب این نشود که ما یک شرکتی درست کنیم و اسمش را  (۱/۱/۱۴۰۱)
بنیان ]درست ی دانشهاشرکتبنیان نباشد؛ نه، حقیقتًا بنیان، در حالی که دانشنشبگذاریم دا
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یی که هابخششود[؛ باید همّت کنند مسئولین ما و این کار را انجام بدهند؛ بخصوص در 
بنیان در بخش ی دانشهاشرکت .شاورزی که عرض کردیمترند، مثل همین بخش کعقب

 هاشرکتچهار درصد از این  .بنیان ما استی دانشهاکتشری کشاورزی، چهار درصدِ همه
مربوط به بخش کشاورزی است که بخش کشاورزی این همه هم حائز اهمّیّت است، که من 

سیار مهم است و کشور در ی دامداری بی کشاورزی مهم است، مسئلهمسئله .اشاره کردم
ما  .ائی الزم حتمًا دست پیدا کندی غذائی بایستی به امنیّت کامل و به خودکفمحصوالت پایه

بایستی در مورد گندم، در مورد خوراک دام ــ ذرّت، جو، امثال اینها ــ و موادّ اصلی تولید روغن 
یی که کاالهای اساسی نامیده میشود، ی چیزهادر جو، در بقیّه باید در ذّرت، .به خودکفائی برسیم

های زیادی هست، کشور بزرگ است، زمینه .را کردحتماً به خودکفائی برسیم؛ و میتوان این کار 
های حاصلخیز داریم، ی مختلف کشور دشتهابخشدر  .های حاصلخیز زیادی داریمما دشت

یک اقدامی را  خوزستان ر مورد( د۴) اگر روی اینها کار کنیم، که بنده در چند سال قبل از این
اری در ایالم انجام گرفت، مقداری در و مقد خوزستان تشویق کردم، تحریص کردم، که در مورد

البتّه آن مقداری که خواسته بودیم و قول داده شده بود، نشد اّما خب یک  .سیستان انجام گرفت
های ا انجام داد؛ ما دشتتوان این را توسعه داد، میتوان این کار رمی .مقداری خوب بود

 .]تأمین[ کاالهای اساسی ها را باید صرف کنیم برایحاصلخیز خوبی داریم، این دشت

گفتند که در یکی از جمهور محترم، جناب آقای رئیسی به من میمن این را عرض بکنم؛ رئیس
ه شما هر گویند کسفرهایی که ایشان به خارج از کشور داشته، مسئولین آن محل به ایشان می

خریم؛ ایشان با از شما میفرنگی و امثال اینها داشته باشید و تولید کنید، ما چه هندوانه و گوجه
گوید که شما خودتان زمین دارید، آب دارید، این همه امکانات کشاورزی دارید، تعجّب می

او میگوید نه  فرنگی بخرید؟خواهید از ما هندوانه و مثالً گوجهزمین حاصلخیز دارید، چطور می
ها مال گندم است، مال ذرّت کنیم؛ این زمینفرنگی و هندوانه نمیها را صرف گوجهما این زمین

گویم هندوانه یا مثالً فرض البتّه بنده نمی .است، مال علوفه است؛ این ]حرف[ درست است
ستی از این ی اینها الزم است، لکن ما بایکنید که سبزی و گوجه و این حرفها نکاریم؛ همه
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ساسی، کاالهای اساسی را ی اوّل موادّ غذائی مهم و اامکاناتی که در کشور وجود دارد، در درجه
 .توانیم تهیّه کنیم]تولید کنیم[؛ بایستی بیشترین امکان کشور را از اینها ب

 کیشما در اهواز، در خوزستان خب  روزی! دیسیرئ یحاال جناب آقا  (۶/۶/۱۴۰۰)
 نندیکند تا مردم بب دایجدّاً تحقّق پ نهایا دیدقّت کن د،یداد یدستورات کی د،یبه مردم داد ییهاقول
 یالزم یکارها نهایا کند؛یم دایتحّقق پ تیّدر واقع د،ییگویو شما م دیخواهیکه شما م یزیآن چ
 کیاشتر فرمان مالک  نی( در همهیعلالله )سالم  ریهم حضرت ام نهیزم نیباز در هم .است
؛ اوّالً منّت «کانَ مِن ِفعلِک مایف دَی  بِِاحسانِکَ اَوِ التَّزَ تِکَیَّوَ المَنَّ عَلى رَعِ اکَیّاِ»دارند که  یعبارت

که ما  دینکن یینماد بزرگیاآنچه را انجام داده اًیثان م،یکار را کرد نیکه ما ا دیبر سر مردم نگذار
اَو اَن تَعَِدهُم َفتُتِبعَ  .کند یینمابزرگ کند،یرا که انسان م ییکارها کی[؛ میکار را ]انجام داد نیا

به  د؛یبعد از وعده تخلّف کن د،یوعده بده د؛یکه مبادا[ خُلف وعده کن نی]امَوعِدَکَ ِبخُلفک؛ 
هست  یالبتّه گاه .مهم است اریهم بس نیو ا د؛یدهکار را انجام ب نیمبادا ا ندیگویمالک اشتر م
کار واقع است؛  نیبر سر ا یعیمشکل طب کی یعنی کند؛ینم دایو امکان پ دیدهیم یاشما وعده

 نیوعده را داده بودم، ا نیمن ا دییو بگو دیبده حیرا به مردم توض نیندارد، ا بیخب ع یلیخ
هم از آن  نیا م؛یکنیم یم؛ از شما عذرخواهیمان عمل کنوعده به میآمد نتوانست شیمشکل پ
 یاست که قبالً در مورد مردم یامصداق همان نکته نیا د؛یاست که با مردم حرف بزن یموارد

 .دیچشم داشته باش یها را جلووعده یکن به طور کلّبودن ]گفته شد[، ل
کار را خواهم کرد  نیا دییگویکه م یکار کی دیبزن نیتخم د؛یکن نیّوعده روزشمار مع یبرا
بنده بارها در  .دیکن بیدانه تعقو دانه دیکن نیّو روزشمار مع دیطول خواهد کش یچه مّدت
 وما قانون  م؛یکم ندار زهایچ نیه و قانون و مانند اام که ما قاعدرا گفته نیا یدولت یهامجموعه

[؛ آنچه کمبود ما است می]دار ادیز دیحرفها بخواه نیها و ابنا و قاعده و هر چه طرح و برنامه
 .مطلب کیهم  نیا .ردیانجام بگ یایجدّ  یریگیپ کیکه  نیعبارت است از هم

به اهداف مورد نظر دشمن  یعنی نکرد؛اثر  میکه تحر میچهارم؛ خب، گفت ینکته  (۱۰/۵/۱۳99)
در کشور انجام گرفت؛  میاست که در دوران تحر یمهمّ یکارها لشیدل ست؟یچ لشیدل د؛ینرس

است  دایاست؛ پ یکار مهمّ  نیدر کشور درست شد؛ ا انیبنچند هزار شرکت دانش د،ییفرض بفرما
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 نیا قبل از ام .است انیدر جر یشتریکشور با قدرت ب یاقتصاد حرکتکشور و  یکه حرکت علم
 یستاره شگاهیپاال دییفرض بفرما ای م؛یرا نداشت انیبنچند هزار شرکت دانش نیا د،یشد یهامیتحر
در دوران  نیاست؛ ا یاست، کار بزرگ یمیعظ اریسپاه درست شد؛ کار بس یلهیفارس که به وس جیخل
 اریبس یکارها ای کنند؛یتعجّب م اینانجام گرفت، که مردم د میبا وجود تحر وانجام گرفت،  میتحر
در پارس -شده  یکه در پارس جنوب یبزرگ اریبس یکارها ایشده؛  ینظام یهابخشکه در  یبزرگ
 میعظ یهاطرح ای -میانجام گرفته در حال تحر ییما است، کارها یمهّم گاز یکه منطقه یجنوب
شده،  غیچقدر تبل نهایا دانمی؛ من نممهم است یاز کارها یکیکه  المیو ا نخوزستا یاراض یایاِح

و  المیدر ا یکشزه ازمندین یهانیزم یایانجام گرفت در اِح یبزرگ یچقدر به مردم گفته شده؛ کارها
شد و مورد استفاده  ایاِح یادیز یهانیزم الم؛یدر ا یدر خوزستان، عمدتًا در خوزستان و مقدار

 .انجام گرفت میکارها همه در دوران تحر نیا .قرار گرفت
چطور شد که صدام حسین به خودش جرئت داد و این گستاخی را کرد که به  (۸/7/۱۳9۸)

ی ایران را بگیرد، بدون شک، قصد او این قصد تسلط بر ایران، به ایران حمله کند؟ نه اینکه همه
حکومت  ی مقتدر بردو استان دور و بر را بگیرد و به عنوان یک همسایه و یکی، خوزستان بود که

مسلط بشود،  -یا هر کس دیگر هر که باشد آن حکومت؛ یا جمهوری اسالمی  -مرکزی ایران 
گرفت، مگر انجام می خوزستان شد؛ یعنی اگر این دفاع جانانه نبود و اگر آن تسلط برکه می

جا سر کار باشد و به آن کسی که بخشی از کشور را قدرتمندانه ممکن بود یک حکومت مرکزی این
  !رف کرده، باج ندهد؟تص

ای از جوانان در تالش  پرانگیزه برای رونق تولید که از یک طرف، عدهدرحالی  (۴/7/۱۳9۸)
کند که نباید های ناشی از فساد، تولید را نابود میدر کشورند، در طرف دیگر برخی خرابکاری

 .شکل بگیرد وزستانخ ها در اراک وداد این موارد و مشکالتی همچون قضایای کارخانهاجازه 
ها ایجاد های زیادی برای مردم و خانوادهسیل آفت بزرگی است و خسارت ( 2/۱2/۱۳9۵)
 .زده در مناطق جنوب، وظیفه و کاری الزم استکند و کمک به مردم سیلمی

تواند الت رسیدگی کنند و اگر کسی به فکر مردم باشد، نمیمسئوالن وظیفه دارند که به این مشک
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و همیشگی  ی قطعی، فوریراحت بماند و این وظیفه خوزستان ابل مسائل دشواردر مق
 .هاست که به فکر مردم باشندحکومت

تقسیم -ی آب که حاال اشاره کردند ]استفاده از[ فّناوری روز؛ همین مسئله (۴/۶/۱۳9۴) 
ببینید من جلوگیری از واردات؛  .خیلی مهم است -ی از آبی بهینهاصطالح استفادهبهآب و 

هایی در بازار هست حاال شما میگویید ما جلوی واردات را گرفتیم امّا میوه .ید میکنمباز هم تأک
ی ما باشد؟ یک وقتی آخر ایران برود از کجا میوه بیاورد که بهتر از میوه .[که ]وارداتی است

د، سوغاتی آمده بو -آورماسم نمی-زمان ریاست جمهوری ما، یک نفری از یک کشور عربی 
گفتم مصداق واقعی  زیره به کرمان بردن  .ی خیلی قشنگ، خرما آورده بودبرای من یک جعبه

این خرمای مضافتی، این خرماهای گوناگون جنوب کشور؛ -همه خرما داریم ما این .این است
؛ اندوقت حاال برای ما خرما آوردهآن -خوزستان، چه در بلوچستان س، چه درچه در استان فار
وقت همان هدیه را بردم در دولت، گفتم این خرما را مقایسه کنید با من آن .بندیمنتها در بسته

ها وقتآن .بندی چقدر قشنگ استخرماهای ما! خرماهای ما بهتر از این هستند اّما این بسته
رضه بستند و عجور، با لگد توی حصیر میکردند، سرش را میهای فالنر آن کیسهخرماهای ما د

 .رویّه استهرحال واردات میوه، واردات بیبه .میکردند! حاال البتّه یک خرده بهتر شده
مسئولین کشور، قدر این ملت را بدانند؛ این پیوند میان ملت و مسئولین یک  (۵/۱/۱۳۸۵) 

ی مناطق کشور کار کنند؛ به خصوص ی وجود برای این مردم و همههمهبا  .چیز ارزشمندی است
یروی انسانی، خوزستان؛ که هم از لحاظ طبیعی و هم از لحاظ ن ی پراستعدادای مثل منطقهمنطقه
 .ی بسیار بااستعدادی استمنطقه

لت خدا را شکر میکنیم که این دولتی که اکنون سرکار است، دولت کار است؛ دولت کار، دو
مر خدمت به این مردم ملت هم همین را میخواهد؛ مردانی که آستینها را باال بزنند و ک .خدمت
ی وسیع حرکت کردم؛ آمدم، در تمام این منطقه خوزستان من در سال هفتادوپنج که به .را ببندند

هایی فرستادیم، دیدند؛ اگر آن خیلی جاها را خودم از نزدیک دیدم، خیلی جاها هم هیأت
ما خیلی  حاالشد، طراحی شد، خوب اجرا می خوزستان هایی که در نُه سال قبل برایرنامهب
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های های کشور، تالشی استانو همه خوزستان باید برای .حاال هم دیر نشده است .جلوتر بودیم
 .مجدانه، دلسوزانه و مدبرانه انجام بگیرد

تواند به مت مردم و مسئوالن آن، میبدون شک این استان با امکانات عظیمی که دارد و با ه
هایی را که طی دیدار ها و طرحاگر برنامه .یل شودالگویی برای تحول و پیشرفت کشور تبد

شد، امروز به آن وضع مطلوب سابقم برای این استان ترسیم کرده بودیم، به طور کامل اجرا می
 -کامالً یقین دارم که این دولت جدید دانم و ولی من می .و مورد نظر خیلی نزدیکتر شده بودیم

های بلندی در این راه بردارد و ما را تواند گاما میبه یاری خد -که دولت کار و خدمت است 
از این فرصت استفاده  .مان در نظر داریم، خیلی نزدیکتر سازدخوزستانی میهنانبه آنچه برای هم

خواهم تا دولت را در امر می –ب و غیرعرب اعم از عر -ی اهالی این استان کنم و از همهمی
دانید، ملت چنانکه می .ن آن به وضع مطلوب یاری دهندو رساند خوزستان عمران و سازندگی

آنها  .خواهند این کشور به پیشرفتی متناسب با عظمت خود نایل شودایران دشمنانی دارد که نمی
زنند تا جلو دست می -ثبات کشور  از جمله، اخالل در امنیت و -های گوناگون به توطئه

 .رند و دولت را با مشکالت روزمره سرگرم کنندکارهای عمرانی و پیشرفت و شکوفایی را بگی
 .ایمدر این دو، سه قرن اخیر، متأسفانه ما از لحاظ علمی خیلی عقب بوده (۱9/7/۱۳7۸)

ه استعدادها را از بین در این دو، سه قرن اخیر، بزرگترین گناه و تقصیر را حکّام کردند ک
د؛ شاید مقداری بعد از ر صفویه خوب بوالبته تا اواخ .هایش را سراغ داریمما نمونه .بردند

شد که از لحاظ پیشرفت علمی و پرورش افکار بزرگ، هایی پیدا میصفویه هم نمونه
مشوّق وجود اوّالً  .طور از بین رفتدانشمندان بزرگی پیدا شدند؛ اما بعد دیگر بتدریج همین

معنای استفاده کننده  نداشت؛ نه به آن صورت مشوّقِ تحصیل علم وجود داشت؛ نه مشوّق به
تک و مورد به مورد در  توان تکهای زیادی هست که میها، نمونهدر این زمینه .وجود داشت

مثالً در زمینه ساخت سالح، در همان دوران اوّلِ قاجاریه،  .ی مختلف مطرح کردهابخش
آن هم  تر ازسالحی که آن روز در دنیا پیشرفته -یک صنعتگر، سالحِ پیشرفته درست کرد 

اما با تدابیری او را نابود کردند؛ سالحش  -روز دنیا بود آن هایدیگر نبود؛ مثل همان سالح
گر، یک جغرافیادان و آگاه به مسائل جغرافیایی در زمان را هم از بین بردند! در یک مورد دی
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قیقی کرد بردارىِ بسیار درفت و متناسب با آن زمان، نقشه خوزستان قاجاریه بود که به منطقه
و همه امکانات و کارهایی را که شده بود و کارهایی را که نشده بود و کارهایی را که باید 

اما اصالً مورد  -ن گزارش هم امروز موجود است ای -شد، در یک گزارش فراهم نمود می
مقداری آشنا  خوزستان اعتنا قرار نگرفت! من به مناسبت جنگ و بعد از جنگ، با مسائل

نوشته را که دیدم با خودم فکر کردم اگر این نوشته همان وقت عملی  ینا .هستم
یازها تکیه کرده بود؛ او درست روی ن .ای بودبسیار پیشرفته خوزستان ما، خوزستان شد،می
اصالً این چیزها مورد اعتنا  .را مورد بررسی قرار داده بود خوزستان هایو زمین خوزستان آب

 -در زمینه صنعت  .ی مختلف، افراد با استعدادی وجود داشتندهاشبخدر  .قرار نگرفته بود
گرفتند؛ قرار نمی هایی داشتند؛ اما مورد اعتناافراد پیشرفت -البته در زمینه علم جداست 

احترامی و قدرناشناسی و احیاناً دخالت بعضی از این سوداگران خارجی قرار مورد بی
عی در این جا ساخته شود، باب تجارتشان گر چنین متااندیشیدند اگرفتند که با خود میمی

ظ بسته خواهد شد! همه این عوامل کمک کرده و این کشور در ظرف این دو، سه قرن ، از لحا
 .کنیدعلمی و از لحاظ صنعتی، به این وضعی رسیده که مشاهده می

است که ای جا نقطهاین .دانممن این سرزمین را یک سرزمین مقدّس می (۸/۱/۱۳7۸)
 .جویندی این شهدای عزیز بودند، به آن تبرّک میالهی که شاهد فداکاری مخلصانه یمالئکه

ی جا متعلّق به همهاین .تپدجا متعلّق به هرکسی است که دلش برای اسالم و برای قرآن میاین
ن مناطقی ی ایی ملت ایران، متوجّه این نقطه، این بیابان و همههای همهدل .ملت ایران است

 .کنیددارید، خوب میجا را گرامی میشما که این .های جوانان بوده استاست که شاهد فداکاری
بنده هم خواستم به  .آمدن شما و احترام به این نقطه، بسیار بجا و بسیار کار صحیحی است

یزان احترام های معطّر جوانان مؤمن، تبرّک بجویم و به این عزی شهیدان و به نََفسارواح طیّبه
 .کنم؛ لذا آمدم در جمع شما شرکت کردم

برای برطرف کردن معضالت زندگی مردم ، هنوز کارهای بسیاری باید  (2۵/۱2/۱۳7۵)
ای الزم انجام شود و برای مهار تورم و قدرت بخشیدن به پول ملی نیز اهتمام و تالش مجدانه

 .، باید جلوگیری شوداست به عمل آید و از هر کاری که در تعارض با آن باشد
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های او و خوش فکر، متدین و الیق است و در سایه تالش فردی زحمتکش، خوزستان استاندار
های اجرایی این استان و نیز توان حقیقتا تحسین برانگیز رئیس جمهور مسؤوالن دلسوز دستگاه

ه است و بنای های پرتحرک تبدیل شدبه یکی از استان خوزستان محترم در پیگیری امور، امروز
 .تر استابی کشور در آن نیز سریعتر و پرشتاقتصاد

از استعدادهای درخشان را یادآور شدند و فرمودند:  خوزستان برخورداری (۱9/۱2/۱۳7۵)
خیز و دارای منابع عظیم زیرزمینی و امکانات صنعتی و کشاورزی ایران سرزمین مستعد حاصل

دی و تالش هوشمندانه خود ظرف چند سال به یک قطب اقتصا تواند با کاراست و این ملت می
بزرگ دنیا تبدیل شود و این مهم در دسترس ملتی قرار دارد که توانسته است اراده فوالدین خود 

 .را در جنگ تحمیلی و دوران بازسازی به اثبات برساند
زده های جنگنهای مرزی، در استاخوزستان، در استان امروز شما در استان (۱۸/۱2/۱۳7۵)

های کشور، هر جا مالحظه کنید، کار و تالش و حرکت و سازندگی و تولید و ابتکار و در همه استان
تولید ثروت ملی و استخراج ذخایر عظیم و به معرض بروز درآوردن استعدادهای ملت ایران و 

.کنیدمشاهده می قیمتی که خدای متعال در اختیار این ملت قرار داده است و امثال اینها راذی



 

 

 

 
 
 

 

 دومبخش

 اسناد مصوب 

 نیسرزم شیآما





 

 

 

 

 ۱۰/۱۱/۱۳9۵مصوب  کشور توسعه یهابرنامه یقانون احکام دائم (۳2) ماده 

 شیآما یعال یشورا»آن  یو نظارت بر اجرا نیتوسعه سرزم یمنظور استقرار نظام راهبربه 
 :شودیم لیتشک ریز فیوبودجه کشور با وظاسازمان برنامه سیرئ تیبا مسؤول «نیسرزم

 - الف
 آن یروابط ارکان و اجزا میو تنظ نیتوسعه سرزم ینظام راهبر یو نظارت بر اجرا یبررس -۱
توسعه  یهاطرح ها وهبرنام هیو نظارت مستمر بر ته یهماهنگ ب،یتصو ،یبررس -۲
 یو استان یامنطقه ،یدر سطوح مل نیسرزم
 یو استان یامنطقه ،یمل شیو اسناد آما نیسرزم شیآما ییاجرا یهابرنامه یبررس -3
و  یامنطقه ،یدر سطوح مل نیسرزم شیآما یاصول و ضوابط مل ینظارت بر اجرا -۴
 ربطذی ییاجرا یهادستگاهعملکرد  یابیو ارز یاستان

و اجرا  میتنظ یاگونهخود را به یاتیعمل یهابرنامه اندمکلف ییاجرا یهادستگاه -۱ تبصره
 .دیفراهم آ نیسرزم شیآما یهایریگتحقق جهت نهیکنند که زم

 اولفصل

 یینامه اجرانییو آ یمستند  قانون

 نیسرزم شیآما یشورا لیتشک
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وبودجه کشور( )سازمان برنامه رخانهیمصوبات شورا بر عهده دب ینظارت بر اجرا -2 تبصره
 یموضع ای یموضوع یهاکارگروه لیخود نسبت به تشک فیاانجام وظ یبرا تواندیشورا م .است

 .اقدام کند
از:  اندعبارتوبودجه کشور سازمان برنامه سیشورا عالوه بر رئ یاعضا بیترک -۳ تبصره

دفاع و  ،یراه و شهرساز ،ییو دارا یامور اقتصاد ،یکشور، اطالعات، جهاد کشاورز رانیوز
نظر شاغل در و سه نفر صاحب ستیزطیت محن حفاظسازما سیمسلح و رئ یروهاین یبانیپشت

 جمهورسیبه انتخاب رئ ییاجرا یهادستگاه
 یهااستسیهمواره  نیسرزم شیآما یهایزیردولت موظف است در برنامه -۴ تبصره

 .دیرا توأماً لحاظ نما ییایو در یخشک
)جنوب  مکران منظور توسعه سواحلدولت مکلف است به ینیسرزم شیآما یـ در اجرا ب

 یروین یو رفاه یفرهنگ ،ینظام یهازیرساختاحداث  ،یشرق کشور( جهت استقرار، سامانده
 .اعتبارات الزم را در بودجه ساالنه کشور لحاظ کند رانیا یاسالم یارتش جمهور ییایدر

توسط  ریز اقداماتکشور،  یو معدن یصنعت یگذارهیسرما قیو تشو لیتسه منظوربهـ  پ
 :شودیمدولت انجام 

به عنوان  باشدیکشور م یکارینرخ ب نیانگیها باالتر از مآن یکاریکه نرخ ب ییهاشهرستانـ  ۱
 سازمان برنامه و بودجه شنهادیمناطق با پ نیا .شوندیم فیاز اشتغال تعر برخوردار ریمناطق غ

ششم هر  زیدر سال اول و ن رانیوزئتیه بیو تصو یکشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
 .شودیم نییتع ههد

 جادیو ا یکاریاشتغال و کاهش نرخ ب جادیالزم جهت ا یهامشوقدولت موظف است  ـ ۲
بودجه  حیآن را در لوا ازیموردنو اعتبارات  آوردهعملا به مناطق ر نیدر ا کارانیب یکارورز

 .ساالنه منظور کند
از اشتغال  برخوردار ریغدر مناطق  یو خدمات یمعدن ،یصنعت یواحدها یاتیمال تیمعاف ـ 3
توسعه واحد و  .اعمال کند یتصنعـ  یتجار در مناطق آزاد منظور شده یهاتیمعاف زانیرا به م

 .باشندیمحکم  نیسهم خود مشمول ا زانیواحدها به م نیدر ا دیجد یکاال دیتول زین
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 یعی( از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طب٪3درصد )دولت مکلف است سه ـ  ت
سهم آن  بر اساس که سهم هر استان زیگاز خو  زیخنفت یهااستانبه  سومکی بیرا به ترت

و دوسوم به  گرددیم نییعت یعیاستان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طب
 کیبه تفک یافتگینتوسعه یهاشاخص بر اساسکه  افتهیکمتر توسعهمناطق  یهاشهرستان

 یبرنامه عمران ی، جهت اجراشودیم نییکشور تع بودجهازمان برنامه و شهرستان توسط س
 افتهینتوسعهو مناطق  زیخنفتاعتبار صرفاً به مناطق  نیا .اختصاص دهد یسنوات یهابودجه

 .شودینممناطق  نیا ینو موجب کاهش سهم اعتبارات استا ابدییماختصاص 
 شنهادیقانون به پ نیماده ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ ا نیا اجرایی نامهآیین ـ تبصره

 .رسدیم رانیوزئتیه بی( به تصورخانهیکشور )دب سازمان برنامه و بودجه
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 توسعه یهابرنامه یدائمقانون احکام  (۳2بند )الف( ماده ) ییاجرا نامهآیین 
 2۸/۸/۱۳99هـ مورخ  ۵72۱۰ت  /97۶۴۸مصوبه شماره  کشور

و  یوزارت امور اقتصاد  -وزارت اطالعات  -اطالعات  یوزارت ارتباطات و فناور
ن و آموزش وزارت بهداشت، درما وزارت آموزش و پرورش  -امور خارجه وزارت -ییدارا

 -وزارت کشور  - یوزارت جهاد کشاورز - یتعاون، کار و رفاه اجتماع وزارت  -یپزشک
 وزارت -رویوزارت ن - یوزارت راه و شهرساز  -مسلح  یروهاین یبانیدفاع و پشت وزارت

 - ،یفرهنگ راثیم وزارت -یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق صنعت، معدن و تجارت
سازمان حفاظت   -کشور  برنامه و بودجه سازمان وزارت نفت - یدستعیو صنا یگردشگر
معادن و  ع،یصنا ،یاتاق بازرگان  -کشور  یو استخدام یادار سازمان -ستیزطیمح

  -یاقتصاد ژهیو و یصنعت -یتجار زادطق آمنا یعال یشورا رخانهیدب  - رانیا یکشاورز
 و مناطق محروم ییتوسعه روستا معاونت

سازمان  ۲۶/۸/۱3۹۸مورخ  ۴۷3۷۰۴شماره  شنهادیبه پ ۲۱/۸/۱3۹۹در جلسه  رانیوزئتیه
 - کشور توسعه یهابرنامه یم دائم( قانون احکا3۲کشور و به استناد تبصره ماده ) برنامه و بودجه

 کرد: بیتصو ریرا به شرح ز ادشدهیبند )الف( ماده  ییاجرا نامهآیین -۱3۹۵ مصوب
 :روندیط به کار ممشروح مربو یدر معان ریاصطالحات ز ،نامهآیین نیدر ا -۱ ماده
 .نیسرزم شیآما عالی ی: شوراعالی یشورا -۱
 .کشور سازمان: سازمان برنامه و بودجه -۲
 .یعال یشورا رخانهی: دبرخانهیدب -3
 .یعال یشورا یتخصص ونیسیکم :ونیسیکم -۴
 .عالی یشورا رخانهیدب یهاتهیکم: یفن یهاتهیکم -۵
 .یامنطقهتوسعه  یهماهنگ ی: شورایهماهنگ یشورا -۶
 -۱3۹۵ مصوب – کشور توسعه یهابرنامه یاحکام دائمقانون: قانون  -۷
 یرگذاریو با حوزه تأث یشیآما تیبا ماه یفرابخش ای یبخش یهاطرح: ژهیو یهاطرح -۸



 ۴۵ اول: مستند قانونی و.... بخش دوم: اسناد مصوب آمایش سرزمین/ فصل

 

 

 ای یعیخاص طب لیها به دالآن هیهستند که ته نیسرزم تیریو اثرگذار بر مد چند استان ای کی
 هیبه ته ازین .باشدیم ژهیو کردیمستلزم اتخاذ رو یتیریو مد یکارشناس یهاضرورت ای یکردملع
 یگذاراستیبه عنوان مرجع س عالی شورای به مرتبط، مراجع و هادستگاه توسط هاطرحنوع  نیا

 دییطرح و در صورت تأ اسیمق یابیبا ارز عالی یشورا .شودیاعالم م ینیو توسعه سرزم شیآما
 یابیمورد انتظار را ارز یطرح، محتوا و خروج هیته یشنهادیبودن آن، چارچوب پ ژهیرت و وروض

 .کندیم بیآن را مشخص و تصو بیو تصو یو بررس هینموده و مرجع ته
آن از جمله تحقق  ین و نظارت بر اجرایتوسعه سرزم یاستقرار نظام راهبر منظوربه -2 ماده

 ن،یسرزم ییبه سازمان فضا بخشی انتظام ن،یتوسعه سرزم تیریو مد یزیربرنامهنظام کارآمد 
 یو عدالت اجتماع داریو پا توسعه متوازن یسازفراهم ،یامنطقه -یبخشتوسعه یسازهماهنگ

و  یامنطقه ،یتوسعه در سطوح مل انیجر یسازهماهنگ و هااستانمناطق و  انیم ینسل نیبو 
 .شودیم لیتشک عالی یشورا ،یاستان

 است: ریبه شرح ز عالی یارکان شورا - ۳ ماده
 .عالی یشورا یتخصص -ونیسیکم -۱
 .رخانهیدب -۲
 .کشور یامنطقهتوسعه  یهماهنگ یشوراها -3

 است: ریبه شرح ز عالی یشورا فیوظا -۴ ماده
 .نظیم روابط ارکان و اجزای آنبررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و ت -۱
 توسعه یهاطرح و هاه برنامهیو نظارت مستمر بر ته یب، هماهنگیتصو، یبررس -۲
 .یاستان و یامنطقه ،یمل سطوح در نیسرزم
 .یاستان و یامنطقه، یش ملین و اسناد آمایش سرزمیآما یاجرای یهابرنامه یبررس -3
و  یا، منطقهین در سطوح ملیش سرزمیآما یاصول و ضوابط مل ینظارت بر اجرا -۴
 .ربطذی یاجرای یهادستگاهرد کعمل یابیو ارز یاستان

  



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد ۴۶

 

 

 است: ریبه شرح ز ی عالیشورا یاعضا -۵ ماده
 .(عالی یشورا سییکشور )ر سازمان برنامه و بودجه سییر -۱
 .کشور ریوز -۲
 .اطالعات ریوز -3
 .یاورزد کشجها ریوز -۴
 .ییو دارا یامور اقتصاد ریوز -۵
 .یراه و شهرساز ریوز -۶
 .مسلح یروهاین یبانیدفاع و پشت ریوز -۷
 ستیزطیمحسازمان حفاظت  سییر -۸
 .کشور رعاملیسازمان پدافند غ سییر -۹

 .هورجمسییربه انتخاب  یاجرای یهادستگاهشاغل در  نظرصاحبسه نفر  -۱۰
 است: ریبرسد، به شرح ز عالی یشورا یینها بیبه تصو دیکه با ینیاسناد توسعه سرزم -۶ ماده
 نیسرزم شیآما یکل یهاسیاست یکه بر مبنا یراهبرد ی: سندنیسرزم شیآما یسند مل -۱

تحقق  یبرا یتوسعه و بسترساز یفضا یدهسازمان یدر پ ن،یسرزم شیو اصول مصوب آما
کشور،  ینسرزمی توسعه سنددست  سند به عنوان فرا نیا .است نیو متوازن سرزم داریتوسعه پا

 ،ینگارندهیآ قیکشور بوده و از طر یافتگیتوسعهافق  ییفضاسازمان  ینیبازتاب سرزم
 زنی و نگربرون و زادرونتوسعه  نهزمی مناطق، و هابخشتوسعه  سازیو فرصت یگذاراستیس

 .دینمایمرا فراهم  نیسرزم شیآما یعنوان رکن اصل به یتوسعه منابع انسان
و اصول  یکل یهاسیاستکه با اتکا بر  یراهبرد ی: سندنیسرزم شیآما یاسند منطقه -۲

و  یمل کارمیتوسعه و نظام تقس یخطوط کل ها،یرگیتجه بر یو مبتن نیسرزم شیمصوب آما
 نیو ب یو عدالت اجتماع داریو پا با هدف توسعه متوازن نیسرزم شیآما یمنتج از سند مل یامنطقه
( عالی یمناطق )مصوب شورا یهاتیو مز ینیسرزم یهااستعداد ،هاتیاز قابل یریگو بهره نسلی

 انیم یارتباط منطق قیطر نیتا از ا گرددیم میتنظ یامنطقه وندپیهم و زادرونوب توسعه در چارچ
 .برقرار شود شیآما یو استان یسطح مل
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 هاییرگیو جهت یبر خطوط کل یکه مبتن یراهبرد ی: سندنیسرزم شیآما یسند استان -3
منتج از آن، با هدف  یامنطقهو  یمل کارمیتقسو نظام  نیسرزم شیآما یامنطقهو  یاسناد مل

 ،یعیاز منابع طب نهیبه یبرداربهرهو  انتیو ص ستیزطیمححفاظت از  ،یتوسعه منابع انسان
و  اقتصاد استان یشکوفاساز ،هاتیمحروم و هاتعادلرفع عدم  نده،یآ یهانسلحفظ حقوق 

 ندینقش مؤثر و سازنده استان در فرا یفایا نیو همچن یو مل یامنطقهآن با اقتصاد  وندیپ تیتقو
 .گرددیم میتنظ یو مل یامنطقهتوسعه 
توسعه و  هیپا اتینظر ،نیسرزم شیآما یمل هاییرگیاسناد از جمله جهت ریسا -۴
 .شیآن مرتبط با آما ریو نظا یو استان یامنطقه ،یمل توسعه بلندمدت یاندازهاچشم

 یو رهنمودها جینتا برهیتککه با  یریو تداب هاهیرواز نهادها، اسناد،  یامجموعه -تبصره
و  هانامهآیین ن،یسرزم شیآما یو استان یامنطقه ،ی)مستخرج از اسناد مل ینیسرزم شیآما

توسعه  یگذاراستیسچارچوب  یزیرطرحنسبت به ( عالییمصوبات شورا رسای و هابخشنامه
منابع و  ،یانسان یهاهیسرمااز  یوربهره ،یامنطقه -یبخش یهایهماهنگ جادیا ن،یسرزم

 ینظام راهبر ،دینمایماهتمام  یو استان یامنطقه ،یدر سطوح مختلف مل نیسرزم یهافرصت
 .دهندیم لیرا تشک نیتوسعه سرزم

از  ،صالحیدر مراجع ذ یینها بیقبل از تصو دیبا ریبه شرح ز ینیسرزماسناد توسعه  -7 ماده
 برسد: یعال یشورا دییبه تأ نیسرزم شیو اسناد آما هایرگیاصول، جهت ،هاسیاستانطباق با ثیح

 .و استان یامنطقه ،یمل اسیدر مق شیآما ژهیو یهاطرح -۱
 .(ییاجرا یهادستگاه)مربوط به  هابخش یکالن و راهبرد یهابرنامهاسناد و  -۲
 .کالن کشور یزیربرنامهاسناد مرتبط با نظام  -3

 ،ینیسرزم شیآما جینتا یمطالعات و اجرا انیم یو هماهنگ یسازکپارچهی منظوربه -۸ ماده
 نیمورد تدو ییاجرا یهادستگاهدر  یاو توسعه منطقه شیمضمون آما ایکه با عنوان  یاسناد هیکل
 یتوسط شورا ،یینها بیقبل از تصو دیو صنعت( با عالی آموزش شی)از جمله آما رندیگیمار قر

 .شوند دییو تأ یبررس عالی



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد ۴۸

 

 

 رخانهیدب شنهادیبا پ عالی یو طرح اسناد مذکور در شورا یضرورت بررس صیتشخ -تبصره
 .خواهد بود ونیسیکم دییو تأ

و اظهارنظر  یبا هدف بررس ی عالیشورا ازسمیو تصم یبه عنوان رکن مشورت ونیسیکم -9 ماده
و  نیتوسعه سرزم تیریو مد یزیربرنامه کپارچهیموضوعات ارجاع شده، تحقق نظام  یبر رو یتخصص

 :شودیل میتشک ریز فیبا وظا ینیتوسعه سرزم یندهایفرا شبردیدر پ یبخش نیب ییافزاو هم یهماهنگ یارتقا
 و اظهارنظر در خصوص: یبررس -۱

 ارائه یبرا یو استان یامنطقه ،یدر سطوح مل ینیتوسعه سرزم یهاطرحها و برنامه - الف
 .عالی یبه شورا
 یعملکرد یهاگزارشو  ینیتوسعه سرزم یهاطرحها و برنامه ینظارت یهاگزارش - ب
 .ییاجرا یهادستگاه
 .رخانهیدب یاز سو یمصوبات و موارد ارجاع سینوشیپ متن وها گزارش -پ
 .عالی یاز طرف شورا ارجاع شدهت ضوعامو -ت
 .ی عالیطرح در شورا یبرا رخانهیدب یشنهادیپ دارتیو موضوعات اولو شنهادهایپ یبررس -۲
انطباق با  ثیاز ح یهماهنگ یاتخاذشده در شورا ماتی، طرح و تصمبرنامه یبررس -3
 .ینیو اسناد توسعه سرزم هایرگیجهت اصول،
 .ونیسیکم سییر صیتشخموارد مرتبط به  ریسا -۴

 (اریاالختتام ندهینما ایمعاون سازمان  ای ری)در سطح معاون وز ونیسیکم یاعضا - ۱۰ ماده
 است: ریشرح ز به
 .(ونیسیکم سییکشور )ر بودجهسازمان برنامه و  -۱
 .(ونیسیکم ریدر سازمان )دب نیسرزم شیآما ربطذیامور  سییر -۲
 .اطالعات یوزارت ارتباطات و فناور -3
 .وزارت اطالعات -۴
 .ییو دارا یوزارت امور اقتصاد -۵
 .وزارت امور خارجه -۶



 ۴9 اول: مستند قانونی و.... بخش دوم: اسناد مصوب آمایش سرزمین/ فصل

 

 

 .وزارت آموزش و پرورش -۷
 .یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک -۸
 .یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع -۹

 .یوزارت جهاد کشاورز -۱۰
 .مسلح یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت -۱۱
 .یوزارت راه و شهرساز -۱۲
 .وزارت صنعت، معدن و تجارت -۱3
 .یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق -۱۴
 .وزارت کشور -۱۵
 .یدستعیصناو  یگردشگر ،یفرهنگ راثیوزارت م -۱۶
 .وزارت نفت -۱۷
 .رویوزارت ن -۱۸
 .ستیزطیمحسازمان حفاظت  -۱۹
 .کشور یو استخدام یسازمان ادار -۲۰
 .جمهورسییر یمعاونت حقوق -۲۱
 .رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان -۲۲
 .یاقتصاد ژهیو و یصنعت -یتجار مناطق آزاد ی عالیشورا رخانهیدب -۲3
 .رعاملیپدافند غسازمان  -۲۴
 .و مناطق محروم ییمعاونت توسعه روستا -۲۵
بخش  ندگانینما ای یمحل نیو مقامات و مسئول ییاجرا یهادستگاه ریسا نیعاونم -۲۶
 .ونیسیکم سییر صیحسب مورد به تشخ یعموم

و  عالی یشورا ریسازمان به عنوان دب ندهیدر سازمان مستقر بوده و نما رخانهیدب -۱۱ ماده
 است: ریشرح زه ب رخانهیدب فیوظا نیترمهم .شودیم نییتع عالی یشورا رخانهیدب سییر

 .ازیمطالعات موردن یو راهبر یدهسازمان -۱



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد ۵۰

 

 

 .ی عالیشورا یاعضا برایجلسه صورت ودستور جلسات  ،نامهو ارسال دعوت میتنظ ه،یته -۲
 .عالی یو ابالغ مصوبات شورا میتنظ ه،یته -3
 .عالی یمصوبات شورا یو نظارت بر اجرا یریگیپ -۴
 .عالی شورای مصوبات و مذاکرات اطالعات، و داسنا ،هاگزارش یضبط و نگهدار -۵
 .عالی یبه شورا ارائهجهت  ینظارت یهاگزارش نیو تدو هیته -۶
 .ی عالیطرح در جلسات شورا یبرا ونیسیکم یهاگزارش میو تنظ ونیسیجلسات کم لیتشک -۷
( بند ۱تبصره ) یدر راستا ییاجرا یهادستگاه یعملکرد یهاگزارش یاخذ و بررس -۸

 .( قانون3۲) ماده لف()ا
اصول،  ،هاسیاستانطباق با  ثیاز ح یامنطقهو  یمل اسیدر مق یاسناد کالبد دییتأ -۹
 .صالحیذدر مراجع  یینها بیقبل از تصو نیسرزم شیو اسناد آما هایرگیجهت

و  یموضوع یهاکارگروه لی( قانون، تشک3۲( بند )الف( ماده )۲تبصره ) یدر اجرا -۱2 ماده
ی شورا دییو تأ رخانهیدب شنهادیو ضرورت، به پ صیمربوط، حسب تشخ یفن یهاتهیو کم یعوضم ای

 .است لیقابل تشک یو استان یامنطقه ،یمشخص در سطوح مل فیبا اعضا و شرح وظا عالی
 ،یو با هدف هماهنگ رانیا یاسالم یجمهور ی( قانون اساس۴۸اصل ) یدر راستا -۱۳ ماده

 جادیمناطق مختلف کشور، ا شرفتیامور توسعه و پ ترعیسر شبردیو پ یریگیپ ،یگذاراستیس
 ازهایو امکانات الزم به فراخور ن هیبه سرما هاآن دسترسی و مناطق و هااستانتعادل و توازن در 

 بر اساسو  عالی یشورا لیذ ،یامنطقهتوسعه  یهماهنگ یرشد، شوراها یادهاو استعد
 :شودیم لیتشک ریز اراتیو اخت فیبا وظا عالی یب شوراصوم بندیمنطقه
و  هاتیظرفاز منابع و  یریگبهرهدر  یامنطقه نیو ب یاستان نیب یهایهماهنگ جادیا -۱

 صنعتی – یتجار چون مناطق آزاد ییاز فضاها یبرداربهرهو  یو اجتماع یاقتصاد یهافعالیت
 .آن ریو نظا یتوسعه صادرات، گردشگردر، بنا ،یاقتصاد ژهیو و

 لتکمی و توسعه ساخت، از اعم) هابخش ییمداخالت فضا انیم یهماهنگ یارتقا -۲
 .( در منطقههازیرساختمستحدثات و 

 .هااستان شیمطالعات و اسناد آما جینتا انیم یهایو رفع تعارضات و ناسازگار یبررس -3
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در  ینیاسناد توسعه سرزم نیدر تدو یامنطقه -یبخش یهایهماهنگال و اعم یبررس -۴
 .(یامنطقه یکالبد یهاطرحو  یو استان یامنطقه شیسطح مناطق )از جمله مطالعات آما

 .فرادست یمراجع قانون ریو سا عالی یشورا یو انجام امور ارجاع یبررس -۵
 است: ریزبه شرح  یامنطقه یهماهنگ یشوراها یاعضا -۱۴ ماده
 .هر منطقه یهااستان استانداران -۱
 .هر منطقه یهااستان یزیربرنامهو  تیریسازمان مد یرؤسا -۲
 .کشور در سازمان برنامه و بودجه شیامور مرتبط با آما سییر -3
 دارتیاشخاص صالح انیکشور که از م سازمان برنامه و بودجه سییر ژهیو ندهینما -۴

 .شودیم انتخاب
اشخاص از جمله  ریو سا یو استان یمل ربطذی یهادستگاهکل  رانیرؤسا و مد -۵

امور  سییر دییمنطقه و تأ استانداران شنهادیمتخصصان توسعه، حسب مورد و ضرورت به پ
 .سازمان شیمرتبط با آما

 یهادستورالعمل ،نامهآیین نیابالغ ا خیسازمان موظف است ظرف دو ماه از تار -۱۵ ماده
و به  نیرا تدو یهماهنگ یو شورا ونیسیکم ،عالی یشورا تیو فعال یبرگزار وهیمربوط به ش

 .برساند عالی یشورا بیتصو
 





 

 

 

 

 

  شیآما یعال یمصوب شورا ۱۴2۴در افق  نیسرزم شیآماملی سند نامه مصوبه 
 27/۱2/۱۳99۱مورخ  ۰۳۱۵7۱به شماره  نیسرزم

 فیعمل به تکل یدر راستا ،۱۱/۱۲/۱3۹۹در جلسه مورخ  نیسرزم شیآما یعال یشورا
 (3۲)ماده  )الف( قانون برنامه ششم توسعه کشور و به استناد بند (۲۶) بند الف ماده( ۱)جزء 

( یاسالم یمجلس شورا ۱۰/۱۱/۱3۹۵)مصوب  کشور عهتوس یهابرنامه یقانون احکام دائم
 یعال یراشو رخانهیکه ممهور به مهر دب یاسناد استان و یشامل سند مل نیسرزم شیسند آما

 :است را مصوب و مقرر نمود دهیگرد نیسرزم شیآما
 یکشور الزام ییاجرا یهادستگاه هیکل یمفاد آن برا تیسند، رعا نیابالغ ا خیاز تار -۱

 ن،یتوسعه سرزم یعنوان مرجع استقرار نظام راهبربه نیسرزم شیآما یعال یشورا .باشدیم
 .سند را بر عهده دارد نیا ینظارت بر حسن اجرا تیمسئول

                                                                                                                                       
 است. شرشدهمنتدر روزنامه رسمی  1/1۴00/ ۲5 مورخ ۲۲157 شماره به 13۹۴ نامهژهیو - 1

 دومفصل

 یسند مل

 ۱۴۲۴در افق  نیمسرز شیآما 

 سرزمین شیآما یعال یمصوب شورا



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد ۵۴

 

 

از مقررات  یبخش میقانون تنظ (۲3) ماده ونیسیکم رخانهیو دب اقتصاد یشورا رخانهیدب -۲
اهداف و  قیطرح و پروژه، از تطب شنهادیهرگونه پ یاز بررس شیاند پ( موظف۲دولت ) یمال

 .ندیحاصل نما نانیسند اطم نیبا مفاد ا هاو پروژه هاطرح نیا ییجانما
و  جینتا یو اجرا یریپذارتقاء تحقق یدر راستا ،نیسرزم شیآما یعال یشورا -3

 .دیالزم را فراهم نما یو قانون یحقوق باتیسند، ترت نیا یهایگذاراستیس
 شیرصد و پا یکم یهاو سنجه هاشاخص ،نیسرزم شیآما یعال یشورا رخانهیدب -۴

در  یو پس از طرح و بررس نیسند را تدو نیا یهایگذاراستیو س جینتا یتحقق و اجرا
 .سند قرار دهند وستیدر پ ،یتخصص ونیسیکم

 شیاند بالفاصله اسناد آمامکلف هااستان یزیرو برنامه تیریو سازمان مد استانداران -۵
 یسند مل یگذاراستیو س جیبا نتا یاپروژه ایهرگونه طرح  یرا قبل از مطالعه و اجرا هااستان
 .دهند قیتطب نیسرزم شیآما

 یکشور و صندوق توسعه مل یهابانک هیکل ران،یا یاسالم یجمهور یبانک مرکز -۶
ها، پروژه یاجرا یبرا یگذارهیسرما یمنابع مال نیو تأم التیتسه یموظف هستند قبل از اعطا

 .ندیحاصل نما نانیاطم نیسرزم شیها با سند آمااز انطباق آن
و اجتناب از هدر رفت منابع کشور،  نیتوسعه سرزم یاستقرار نظام راهبردمنظور به -۷
 ییاجرا یهادستگاهجامع  ای یراهبرد یهاطرحکشور )اعم از  ینیاسناد توسعه سرزم یتمام

و  هایگذاراستیبر س یمبتن ستیبایو مانند آن( م یجامع شهر یهاطرحکشور، 
با  ی)با هماهنگ رتیمغا صیدر صورت تشخ ایو  نیتدو دسن نیا یابالغ یهایریگجهت

 .رندیقرار گ یبازنگر ( موردنیسرزم شیآما یعال یشور رخانهیدب
 وستیبه عنوان پ ب،یمراحل تصو یمدنظر وزارت اطالعات پس از ط یتیمالحظات امن -۸

 .محرمانه سند قرار خواهد گرفت



 ۵۵ ن/ فصل دوم: سند ملی آمایش....بخش دوم: اسناد مصوب آمایش سرزمی

 

 

  مصوب شورای عالی آمایش سرزمین ۱۴2۴متن سند ملی آمایش سرزمین در افق 
 آمایش سرزمین رییس شورای عالی 27/۱2/۱۳99مورخ  7۱۵۰۳۱ابالغی به شماره 

( 3۲)قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و ماده  (۲۶)به استناد جزءِ یک بند الف ماده 
، ۱۱/۱۲/۱3۹۹  در جلسه مورخ ی آمایش سرزمینعال یشورا؛ کشور ی توسعههابرنامهقانون احکام دائمی 

 ماده را به شرح زیر تصویب نمود: ۱۶مشتمل بر  ۱۴۲۴سند ملی آمایش سرزمین در افق 
 تعاریف و اصطالحات  -۱ماده 

 روند:عانی مشروح مربوط به کار میالحات زیر در مدر این سند اصط
 ی آمایش سرزمینعال یشورا ی:عال یشورا

 ی آمایش سرزمینعال یشورادبیرخانه  دبیرخانه:
 آمایش سرزمین یعال یشوراکمیسیون تخصصی  کمیسیون:

 سند ملی آمایش سرزمین سند:
 سند استانی آمایش سرزمین سند استانی:

 هجری شمسی ۱۴۲۴سال  افق:
از توسعه فضایی سرزمین است  مطلوب بیانگر تصویری :سرزمین انداز توسعه فضاییچشم

ها ها، ظرفیتی قابلیتریکارگبهخواهند با مشارکت یکدیگر و می ن توسعهکنشگرا مجموعهکه 
 .به آن دست پیدا کنند ۱۴۲۴های سرزمینی، در افق و مزیت

 .است توسعه فضایی سرزمین اندازچشممقصد نهایی برای تحقق  هدف:
 اصلی و بلندمدت توسعه فضایی سرزمین با در نظر گرفتن  گیریجهت سرزمینی: راهبرد

فضایی  توسعهبرای تحقق اهداف  هاچالشها در مواجهه با و محدودیت هافرصتها، قابلیت
 .مطلوب سرزمین است

 .ی تحقق راهبردهای توسعه فضایی سرزمینی استمشخطبیانگر  سرزمینی:  سیاست



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد ۵۶

 

 

ی هاپهنهها، محورها و ای منسجم و هم پیوند از کانونشبکه مطلوب: فضایی سازمان
ل تعامل سازنده جامعه، طبیعت و نظام مدیریت سرزمین در طبیعی که حاصعملکردی و 
 .و اهداف توسعه فضایی سرزمین است اندازچشمچارچوب 

 شرایط بر اساس آبریز حوضه در ریپذ دیتجد آب منابع کل مقدار :یزیربرنامهآب قابل

 قابلیت که ست استزیمحیط برای آب گذاشتناز کنار  پس ،هازیرساخت توسعه و هیدرولوژیکی

 .را دارد غیرمتعارف و زیرزمینی سطحی، آب منابع قالب در مصارف مختلف برای برداریبهره
با تراکم جمعیتی باال است که  وستهیپهمگاهی بهای از نقاط سکونتمجموعه :شهر منطقه
و در قلمرو شهر  یدمرکزنچای عملکردی یکپارچه و هم پیوند در قالب شبکه در یک محدوده

 .یا دو استقرار دارند سطح یک
 شهرهایی که با دارا بودن عملکرد ملی و فراملی، خدمات برتر ملی را ارائه :شهر سطح یک

 المللیمقیاس بینپذیر در دارای مزیت و رقابت بنیانتخصصی و دانش یهافعالیتو  دهندمی
رسانی شهرهای سطح نخست الزاماً نقش عملکردی و نوع خدمات .در این شهرها وجود دارند

 .تراز نیستندهم

این شهرها عمدتاً  .کنندای و ملی ایفای نقش میشهرهایی که در سطح منطقه :شهر سطح دو
ها وجود ، هرچند که ظرفیت استقرار خدمات ملی نیز در آندهندیمای را ارائه خدمات منطقه

 .تراز نیستندرسانی شهرهای سطح دو الزاماً همنقش عملکردی و نوع خدمات .دارد

بر و خدماتی  یعملکرد وندیپ که با دارا بودن شهرهایی :شهرهای همکار سطح یک و دو
های فعلی و آینده، به عنوان همکار در ارائه خدمات به ها و تخصصفرصت، هاظرفیت اساس

 .نمایندنقش می سطح یک یا دو ایفای یهاشهرها/ شهر منطقه

از سرزمین است که با توجه به توان اکولوژیکی، آب  ییهاپهنه :قلمروهای مستعد توسعه
ی موجود و هافعالیت، ادامه هازیرساختمصوب، ظرفیت برد و دسترسی به  ریزیقابل برنامه

پذیر زیست امکانیطها با رعایت مالحظات محهمچنین استقرار جدید فعالیت و جمعیت در آن
 .گرددمایش ملی با آمایش استانی تعیین میآ ها با تدقیق نتایجاین پهنه .است
 



 ۵7 ن/ فصل دوم: سند ملی آمایش....بخش دوم: اسناد مصوب آمایش سرزمی

 

 

 فضایی سرزمین در افق از توسعهاندچشم -2ماده 
 گشایش بیانیه:

، ارج مان را با رفتار متوازن، متعادل و سازگار با توسعه پایدارما ایرانیان، سخاوتمندی سرزمین
میهنان، در مسیر اهداف و ایم که هر یک از همایم و اینک، حکمروایی کارایی ساختهنهاده
های فراوان و مناسب حال خود را دارند و و گزینه هابا، انتخهای زندگی خودارزش

اد و پویایی شناسند و استعدهای سرزمین را عمیق میها و قابلیتنگر، ظرفیت آینده ِ گذاراناستیس
ها و مواهب سرزمینی، توسعه کنند تا ضمن احترام به این سخاوتترسیم می جامعه را در مسیر آن،

نوآوران و  .و رفاه پایدار ساکنان امروز و آیندگان، به بهترین وجه، تضمین شودسعادت  اجتماعی،
را ایجاد نموده و عدالتی  آفرین خود، بهترین تناسبی ارزشهافعالیتو پیشه، در  صاحبان اندیشه

فرزندان خود را از  ما،سرزمین   .شایسته، در جایابی  فعالیت و سکونت در کشور برقرار است
ن نه به قصد سیرابی حریصانه افراد منفعل، بلکه ها رهایی داده و آب و منابع خدادادی در آبحران

همه پهنه سرزمین، جاری است و برای رفع عطش جویندگان تعالی  پایدار و طراوت ماندگار در 
 .رنگ خدا داردزندگی در آن، 

 بیانیه:
لنده، تمدن دیرین، فرهنگ ، ایران سرزمینی است که با تکیه بر جامعه با۱۴۲۴در سال 

ها، استعدادهای انسانی و سرزمینی فرهنگنوایی خرده، انسجام ملی، همایرانی فاخر-اسالمی
ایرانی پیشرفت -فناورانه، نمودهای بارز تحقق الگوی اسالمی نوآوریهای خدادادی، جوشش

 کند و به دستاوردهای زیر نائل شده است:را به جهان عرضه می
الملل، های ارتباطی بینوقعیت مفصلی ایران در شبکه جریانتنوع و ماقتصاد م -
 .کندآفرینی میارزشهای تعامل  پویایی با جهان ساخته و در اقتصاد منطقه و جهان، حلقه

 .عدالت اجتماعی، رفاه و کیفیت زندگی شایسته برای ساکنان همه مناطق فراهم آمده است -

 یهابومستیایی و دوام زبرقرار است و ایرانیان، پوی همبست امنیت غذا، آب و انرژی -
 .دارندپاس می ستیزطیمتنوع و متعدد سرزمین را با حفاظت از منابع طبیعی و مح

 .ای، متعادل، منسجم و هم پیوند برقرار استنظام اسکان و فعالیتِ شبکه -



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد ۵۸

 

 

مبنا و حفاظت از میراث فرهنگی محور، فرهنگاجتماع ایران، با تکیه بر گردشگری -
 .کند ٔو طبیعی، گردشگران جهان را به خود جذب می

نقشی  محور و برخوردار از قدرت دفاع عامل و غیرعامل،مردم بالندهکشوری با امنیت  -
 .کندالملل ایفا میمنطقه و بین وندیهم پفعال در امنیت 

 .است افتهیاستقرار گرامردمو  محورعدالت، گراتوسعهنظام حکمروایی سرزمینی  -
 اهداف -۳ماده 

 ر است:توسعه فضایی سرزمین، منوط به دستیابی به اهداف زی اندازچشمتحقق 
 المللیای و بینهای منطقهجریان شبکه پذیری دررقابت و آفرینینقش -

ر سرمایه انسانی، فناوری نوآورانه و فرین مبتنی بآگرا و ارزش، برونزادرون اقتصاد متنوع، -
 ایهای منطقهها و مزیتتخصص

زیست و طبیعی، محیط منابع از خردمندانه برداریبهره و حفاظت، احیاء -
 فرهنگی برای نیل به توسعه پایدارمیراث
غیرمتمرکز سازگار با و  رآو، تابوندیهم پای، متعادل، منسجم، سازمان فضایی شبکه -

 تغییر اقلیم
ملی، یکپارچگی سرزمین عدالت، رفاه و مشارکت اجتماعی، حفظ و تعمیق انسجام  -

 اسالمی-و هویت ایرانی
 امنیت بالنده سرزمین در همه وجوه و قدرت بازدارنده -
 ی سرزمینیهاسیاستراهبردها و  -۴ماده 

 ۱- اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با  سی،مناسبات سیا و پیوندها ایجاد و ارتقاء
 کشورهای منطقه و جهان

 سرزمین المللیینببه عنوان مرکز مدیریت، نظارت و راهبری ارتباطات  شهر تهران .۱

، ، بندرعباس، اهواز، کرمانشاه، ساری، رشت، مشهدی سطح یک )تبریزهاشهر منطقه .۲
 یالمللنیبدر تعامالت  ( به عنوان همکار تهرانچابهارو  ، زاهدان، کرمان، اصفهانشیراز
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 جهانی شهرهای شبکه شهرهای سطح یک در آفرینینقش برای سازییتظرف .3

در سطح ملی،  هاآنآفرینی ی برای نقشسازنهیزمو  تغییر رویکرد نسبت به مناطق مرزی .۴
 المللیای و بینمنطقه
 پشتیبانی و تسهیل راهبری، به عنوان مراکز ی مرزیهااستانتقویت و تعریف نقش مراکز  .۵

 ید بر مدیریت یکپارچه مبادی مرزیتأکبا  کیتیژئوپلو حوزه نفوذ  همسایه کشورهای با تعامالت

، آذربایجان ،انترکمنست : تعامل با کشورهایو گلستان ، مازندرانگیالن -
 و قفقاز ، روسیهمیانهآسیای

 یکشورها: تعامل با و خراسان جنوبی ، خراسان رضویخراسان شمالی -
 و افغانستان انهیمآسیای

 و هند ، عمان، پاکستان: تعامل با کشورهای افغانستانسیستان و بلوچستان -

 ،بحرین قطر، ،سعودی عربستان : تعامل با کشورهایخوزستان و هرمزگان -
 عربی متحده امارات و ، عمانکویت

 و لبنان ، سوریهتعامل با کشور عراق: ستانخوزو  ، ایالم، کرمانشاهکردستان -

: تعامل با کشورهای آذربایجان، شرقی و اردبیل غربی و آذربایجان آذربایجان -
 ، جمهوری نخجوان و ترکیهارمنستان

 با تعامالت فرهنگی و اقتصادی توسعه در مرزی یهااستان مراکز اختیارات افزایش .۶
کشور و با حفظ تمرکز امور  کالن یهاسیاست و هاگیریجهت چارچوب درجوار هم کشورهای

 ی و حاکمیتیگذاراستیس
کاال و  ینتأم و توزیع مراکز و بازارها به مرزی شهرهای اتصال یهازیرساختتقویت  .۷

 مرز سوی محصوالت در دو

ارتباطی داخلی با مبادی مرزی با رعایت مالحظات دفاعی، امنیتی  یهازیرساخت توسعه .۸
 رعاملیپدافند غو 

آستارا، ن، برو، باجگیران، اینچهآبادلطفسرخس،  ژهیوبهمبادی شمالی  -
 سوار، نوردوز و جلفابیله



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد ۶۰

 

 

بندر  ،جاسک بندر ،چابهار بنادر جنوبی کشور سطح یک مقیاس جهانی: بندر -
 (ره) خمینی امام بندر و خوزستان شهید رجایی، بندر

در قشم، ی: با اولویت بنامنطقهبنادر جنوبی و شمالی کشور سطح دو مقیاس  -
گناوه،  بندر کنگان،-، بندر جامع منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بندر دیربندرلنگه

 بندر دیلم، بندر خرمشهر، بندر آبادان، بندر امیرآباد، بندر نوشهر، بندر انزلی

پیشین، کوهک، میرجاوه، میلک زابل، ریمدان،  ژهیوبهمبادی مرزی شرقی  -
 یزدان و دوغارون رود،ماهی

شلمچه، چذابه، مهران، خسروی، پرویزخان،  ژهیوبهمبادی مرزی غربی  -
 باشماق، سیرانبند، تمرچین، رازی، سرو و بازرگان

خدمات علمی، آموزشی و درمانی به شهروندان  ارائههای و توانمندی هازیرساختتوسعه  .۹
 ی مرزیهااستانی هاشهر منطقهکشورهای همسایه در 

 ید بر مشارکت بخش خصوصیتأکمهندسی به کشورهای جهان با -صدور خدمات فنی .۱۰
و  المللیینبشهرهای منتخب داخلی و  بین «خواهرخواندگی» رویکرد از گیریبهره .۱۱

 رویکرد دیپلماسی و ارتباط بین استانی با سایر کشورها

 با منطقه کشورهای ازیموردن کاالهای و محصوالت یسازیتجارتولید و  بازاریابی، .۱۲
 ی مشترکگذارهیسرمابر  دیتأکبا  مرزی یهااستان در استقرار اولویت
و ویژه اقتصادی کشور به قطب پردازش صادرات و جذب  تحول در کارکرد مناطق آزاد .۱3

 یالمللنیب و ایملی، منطقه اقتصاد در نیآفرینقش و سرمایه، علم و فناوری
 و فرهنگی امنیتی، ادی،اقتص سیاسی، هاییمانپ عقد و رایزنی جهت بسترسازی .۱۴
 ی آبریز مشترکهاحوضهنفع در منطقه و کشورهای ذی و همسایه کشورهای با یزیستمحیط
 در راستای یالمللنیب ی وامنطقه چندجانبه یهاگذر راه تعریف و سازیاتیلیعم توسعه، .۱۵
 سیاه دریای و مدیترانه دریای به فارسجیخل اتصال

ی هاضهوحبا اولویت  مرزی آبریز مشترک یهاحوضه در آب دیپلماسی یسازفعال .۱۶
 شمال غربمشترک مرزهای شرق و 



 ۶۱ ن/ فصل دوم: سند ملی آمایش....بخش دوم: اسناد مصوب آمایش سرزمی

 

 

 گردوغبارهای برای مهار و کنترل کانون ژهیوبهزیستی ای محیطهای منطقهانعقاد پیمان .۱۷

 المللیینب تخصصی نهادهای توان فنی، مالی و ظرفیت از گیریبهره .۱۸

و دریای  عمان، دریای فارسجیخلی با کشورهای حوزه امنطقهتوسعه همکاری درون  .۱۹
 ی پایدار از منابع مشترکبرداربهرهکاسپین به منظور 

ی براساس منافع ملی و سازوکارهای افرا منطقهای و ی منطقههاسازمانپیوستن به  .۲۰
 ی و فنیقوقی حهاچارچوبو  هاونیکنوانسدر تعریف و تدوین  مؤثرسازمان هدف و مشارکت 

مناطق دریایی  در المللیبین پیشرفته فناوری و انیبندانش گذاریسرمایه مشارکت جذب .۲۱
 منطقه مکران و جزایر ویژهبه کشور و ساحلی
راستای احیاء، حفاظت، معرفی و  در کشورها المللیبین و ایمنطقه مشارکت جلب .۲۲
 تمدنی منطقه و فرهنگی مشترک هایی از آثار و ویژگیبرداربهره

 های نوین و پیشرفتهفناوری بر تأکید با الکترونیک تجارت توسعه .۲3
 



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد ۶2

 

 

 

 

 ۱۴2۴1تعامالت مرزی ایران با کشورهای  همسایه در افق  -۱نقشه 

 2- یالمللنیب ی وامنطقهترانزیتی  شبکه گذرراه های در کشور مفصلی نقش تتقوی 
 ایران سرزمین از گذر با جنوب به شمال و غرب به شرق المللیبین هایجریان پیوند .۲۴

یک جاده، -گذرراه های اتصال شرق آسیا به غرب آسیا و اروپا )یک کمربند -
( با اولویت ...، جنوبی آسیا، EATLآسیا -پاهای آسیایی، اتصال اروابریشم، بزرگراهراه

 یک جاده-یک کمربند
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گذرراه های اتصال دریای عمان و خلیج فارس به کشورهای آسیای میانه، حاشیه دریای  -
جنوب، گذرراه کشورهای -کاسپین، قفقاز، اروپا و حاشیه دریای مدیترانه )گذرراه شمال

-دریای مدیترانه، گذرراه ایران-هسوری-عراق-، گذرراه اتصال ایرانECOعضو اکو 
( با ...ریایی اتصال کشورهای حاشیه دریای کاسپین، دریای مدیترانه، گذرراه د-ترکیه

 جنوب-اولویت گذرراه شمال

 
 1حمل و نقل  المللیهای بینموقعیت ایران در مسیر گذرراه -2 نقشه

بر  منطبق یمل یونقلحملمدهای شبکه  ی بهینه ازبرداربهرهیز و تجه ،تقویت توسعه، .۲۵
 جهانی و تمرکز بر ارائه خدمات رقابتیو  یامنطقه یتیترانز هایگذرراه
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و  فارسجیخلغربی در ساحل  –گذرراه حمل و نقل زمینی و دریایی شرقی  -
 دریای عمان

 غرب( در پهنه شرقی کشور –گذرراه حمل و نقل زمینی )جنوب شرق  -

 شمال شرق و شمال( –گذرراه حمل و نقل زمینی )جنوب شرق  -

 شمال غرب( –گذرراه حمل و نقل زمینی )جنوب شرق  -

 کشور گذرراه و نقل زمینی )جنوب به شمال( در پهنه مرکزی -

 غرب و شمال غرب( –شمال شرق نقل زمینی ) گذرراه حمل و -

 شمال( در پهنه غربی کشور –مل و نقل زمینی )جنوب غرب گذرراه ح -

  غرب، شمال و شمال غرب( –گذرراه حمل و نقل زمینی )شرق  -

 



 ۶۵ دوم: سند ملی آمایش... بخش دوم: اسناد مصوب آمایش سرزمین/ فصل

 

 

 
جنوبی و -شمالی یالمللنیبی و امنطقهگذرراه های ملی منطبق بر گذرراه های ترانزیتی  -۳ نقشه

 1غربی-شرقی

 ی و جهانیامنطقهی و تقویت ارتباطات هوایی و دریایی سازفعال .۲۶

 ،تبریز ،مشهد ،(خمینی امام) ی تهرانهافرودگاهی ظرفیت و تقویت سازفعال -
 یالمللنیببه عنوان هاب ارتباطات  چابهار و شیراز ،اصفهان
شهرهای سطح یک در شبکه  یهافرودگاهی ظرفیت و تقویت سازفعال -

 ی منطقه فراملیهافرودگاه

ای ی پروازهای برنامهافزارنرمی و افزارسختتقویت زیربناها و روبناهای  -
 کشورهای همسایه جوارهمهای شور با فرودگاههای مرزی کفرودگاه
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 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد ۶۶

 

 

 هوایی بار نقل و حمل یافزارنرم و یافزارسخت روبناهای و زیربناها اجرای و طراحی -

های گذاری بخش خصوصی و کشورهای همسایه در فرودگاهسازی سرمایهزمینه -
 جابجایی مسافر و بارکشور در زمینه 

یژه با کشورهای وبه یالمللنیبی و امنطقهایی ی و تقویت ارتباطات دریسازفعال -
 و دریای کاسپین فارسجیخلحاشیه 
 - جاسک -بهشتی شهید رقابتی بنادر عملکرد و سطح جایگاه، ارتقای -

 جهانی دریایی خطوط خدمات شبکه در (ره) خمینی امام -خوزستان -شهیدرجایی

 منطقه -لنگه -قشم ژهیوبهبنادر جنوبی  رقابتی عملکرد و سطح جایگاه، ارتقای -
 در انزلی -نوشهر -امیرآباد -خرمشهر -گناوه -عسلویه -پارسیان اقتصادی ویژه
 ایمنطقه دریایی خطوط خدمات شبکه



 ۶7 دوم: سند ملی آمایش... بخش دوم: اسناد مصوب آمایش سرزمین/ فصل

 

 

 
 1و جهانهای منطقه های کشور در شبکه فرودگاهآفرینی فرودگاهنقش -۴نقشه 

                                                                                                                                       
  1۴10های سند ملی و  استان خوزستان  آمایش سرزمین در افق اطلس نقشه ۲پیوست شماره برای مشاهده نسخه رنگی به  - 1

 مراجعه فرمایید.های ملی مصوب شورای عالی آمایش سرزمین / قسمت اول نقشه
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 1ی و جهانیامنطقهموقعیت بنادر در شبکه ارتباطات دریایی  -۵ نقشه

ارتقاء ارائه  و عبوری پروازی در کریدورهای پایدار حضور تثبیت جذابیت و افزایش .۲۷
 هافرودگاه در المللیبین ترانزیت خدمات
خدمات ارائه و  ییایرتباطات دردر شبکه ا یدارحضور پا یتو تثب یتجذاب یشافزا .۲۸
 دریانوردی و ینگبانکر

منطقه برای  های ترانزیتیی گذرراهسازیتجارایران در توسعه و  مؤثرتقویت نقش  .۲۹
 دستیابی به بازارهای هدف از جمله:
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لیم محورهای ارتباطی مبادی مرزی پرویزخان، سیرانبند، باشماق به منطقه اق -
 )اربیل و سلیمانیه( عراق کردستان
 محور ارتباطی مبادی مرزی آستارا و بیله سوار با جمهوری آذربایجان -
 با کشور ترکمنستان آبادلطفمحور ارتباطی مبادی مرزی اینچه برون، سرخس و  -

 و محور ارتباطی جلفا با نخجوان ستانی نوردوز با ارمنمحور ارتباطی مرز -

اد، محورهای ارتباطی مرزهای خسروی، مهران، چذابه و شلمچه به شهرهای بغد -
 کربال و نجف عراق

 محور ارتباطی مرزهای غربی کشور به دریای مدیترانه -

ای اصلی و نقاط سکونتگاهی مهم محورهای ارتباطی مرزهای شرقی به محوره -
 و پاکستان نستاندر افغا

ی مراکز لجستیک )شهر، افزارنرم و یافزارسخت روبناهای و ایجاد و توسعه زیربناها .3۰
 پارک و دهکده لجستیک(

، بم، ، ایرانشهرچابهاری هاپهنهبا اولویت ( شمال – جنوب)کشور  عرصه شرق -
 و بجنورد مشهد ،، بیرجندسیرجان، زاهدان

-، اندیمشکی اهوازهاپهنهبا اولویت ( شمال – جنوب)کشور  عرصه غرب -
 تبریزدج و ، سننآبادخرم، دزفول، کرمانشاه

 و قزوین قم ،سمنانهای با اولویت پهنه( غرب-شرق)کشور  عرصه مرکزی -

 و یزد ، شیرازی اصفهانهاپهنهبا اولویت ( غرب -شرق)کشور  میانی عرصه -

ی میرجاوه، میلک، ماهیرود، هاپهنهز لجستیک در مبادی مرزی با اولویت راکم -
شمتیغ، سرخس، اینچه برون، آستارا، بازرگان، باشماق، خسروی، شلمچه، -دوغارون
 میرآباد و بندر انزلی، بندر امام خمینی، بندر اخوزستان ،، بندرعباس، جاسکچابهار



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد 7۰

 

 

 

 1ی مختلف سرزمینهاپهنهدر  دارتیاولومراکز لجستیک  -۶ نقشه

 راستای ی ترانزیتی درهاهیرومدیریت یکپارچه مبادی مرزی و تسهیل فرآیندها و  .3۱
 تجارت آزادسازی
 المللیبین نیبا قوان ی و هماهنگیدر جهت سازگار و مقررات نیو بهبود قوان اصالح .3۲
 و ترانزیت ونقلحمل

در حوزه ترانزیت و تسهیل مشارکت  ربطذیی اجرایی هادستگاهیی کلیه افزاهم .33
 ی خارجیگذارهیسرماخصوصی و -عمومی
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ی در گذرراه های ترانزیتی ونقلحملگمرکی و  یالمللنیبی هاونیکنوانسو  هانامهتوافقاجرای 
 کاهش زمان عبورسهیل ترانزیت و برای ت
 توسعه و نوسازی ناوگان هوایی کشور .3۵
ی نوین در فرآیندهای مدیریت، کنترل، بازرسی، هایفناوری ریکارگبههوشمندسازی و  .3۶

 پایش و نظارت در راستای حذف اختالالت در فرآیند ترانزیت و کاهش زمان عبور
ی المللنیبی و امنطقهی هاسازمانو تقویت حضور در  یالمللنیبی هایهمکارگسترش  .3۷
 و ترانزیتی نقل و حمل

 ۳- ی المللنیبارتقاء جایگاه  و یالمللنیبتولید  جدید یهارهیزنج ایجاد و یسازشبکه
 یالمللنیبی و امنطقهدر زمینه انرژی و توسعه مبادالت  ژهیوبهکشور در بازارهای جهانی 

 یالمللنیبو نهادهای اقتصادی  هاسازمانتعامل سازنده و فعال با  .3۸
ی در نیآفرنقشای و جهانی و در فضای گسترده شبکه تولید منطقه مؤثرحضور فعال و  .3۹
 ی تولیدهارهیزنج

 بازارهای جهانی، قوانین، مقررات و تسهیل فرآیندهای مشارکت در هاسیاستاصالح  .۴۰

ی بهینه از منابع مشترک، تبادل عوامل تولید و انجام برداربهرهتعامل سازنده برای  .۴۱
 ی مختلف با کشورهای منطقههانهیزمی مشترک در هایگذارهیسرما

 دیجیتال نیتأمی هوشمند هاشبکهسنتی به  نیتأمی هارهیزنجتغییر رویکرد از  .۴۲
 ه ارزش جهانیرویکرد مشارکت در زنجیرارتقاء صنعتی کشور با  .۴3
 انرژی یهاحامل واردات و صادرات ی،سازرهیذخ انتقال، شبکه گسترش .۴۴

 از استفاده و منطقه به صادرات اولویت با گاز صادراتی بازارهای نمودن متنوع .۴۵
 جوارهم کشورهای با گاز فصلی قراردادهای

اتصال به شبکه برق  ق با کشورهای منطقه وی صادرات و مبادله برهازیرساختتقویت  .۴۶
 اروپا و شرق آسیا
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 از سهم ایران افزایش جهت انرژی دیپلماسی حوزه در سازنده ومؤثر  تعامل تقویت .۴۷
 انرژی یهاحاملی( سازرهیذخ و ترانزیت و سوآپ فروش، جهانی )خرید، تجارت
سازی تجاری ه وسعتو و صی داخلی و خارجی در تحقیقگذاری خصوجذب سرمایه .۴۸
 نوآورانه هایایده

 شده هماهنگ یهاسیاست و رقابت و تولید در محلی و منعطف یهاسیاست اتخاذ .۴۹
 المللنیب روابط عرصه در یکپارچه

 نوآوری در یریپذرقابت کار، و کسب فضای یگذاراستیس در مناطق اختیارات بسط .۵۰
 سرمایه جذب و ایمنطقه

 میادین اولویت با و گاز نفت میادین توسعه و یبرداربهره اکتشاف، یاهفعالیت توسعه .۵۱
 سیاسی و و امنیتی اقتصادی قدرت افزایش راستای در مشترک

 ۴- ی سرزمینهاتخصصو  هاتیقابل، هاتیمزی به اقتصاد متناسب با بخشتنوع 
 هش خام فروشیدر زنجیره صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در جهت کا افزودهارزشافزایش  .۵۲

 محور ایدرو  یانبندانشپیشتازی اقتصاد  .۵3
  ی دریاهاتیقابلو  هاتیظرف  ی پایدار ازبرداربهره  نوین  یهایفناورتوسعه دانش و  .۵۴

بخش صنعت و صنایع معدنی  افزودهارزش کاهش خام فروشی مواد معدنی و افزایش .۵۵
 کشور داخلی ناخالص تولید از

تشکیل و تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صادرات تولیدات صنعتی و صنایع معدنی با  .۵۶
 باال افزودهارزشاولویت محصوالت با 

گری مالی، های واسطهدر حوزه جمله از نیآفرارزشبهبود و توسعه خدمات پشتیبان تولید و  .۵۷
 باطات و تحقیق و توسعه علمیهای ساخت، فناوری اطالعات و ارتای، مشاوره، طراحیبیمه

 ی محصوالت دارای مزیت و خلق مزیت در بستر اقتصاد خالقسازیتجاربرندسازی و  .۵۸
 یهاتیظرف و هاتیمز با( مرتبط صنایع و کشاورزی صنایع) صنعتی توسعه یهابرنامه تطبیق .۵۹
 ریزیبرنامه اکولوژیک و آب قابل توان بر مبتنی منطقه هر در کشاورزی محصوالت تولیدی
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 فناوریِ  و دانش هایقابلیت و رقابتی هایمزیت پایه بر بنیاندانش محصوالت توسعه .۶۰
 همکار شهرهای شبکه ظرفیت از استفاده با مناطق
و  ی و شهرهاتالیجدی مناطق و ارتباطات و اطالعات آوریتوسعه مراکز رشد فن .۶۱
 ای سبز و هوشمندروستاه
های های کارآفرینی نوآورانه با تمرکز بر رفع موانع و چالشبومایجاد و رشد زیست .۶۲

 ارتباط مطلوب دانشگاه و صنعت
 یالمللنیببهبود کیفیت محصوالت و خدمات متناسب با استانداردهای ملی و  .۶3
در اقتصاد ملی با تاکید بر ارتقاء  و تجاری سازی صنایع دستی افزایش سهم گردشگری .۶۴

 یزیرساخت های گردشگری و تسهیل سفر گردشگران داخلی و خارج
 ین پایدار مبتنی بر تحوالت فن آورانهتأمارزش و زنجیره  هاییرهزنج تکمیل .۶۵
 مرزی مناطق در غیررسمی اقتصاد ساماندهی .۶۶

 ۵- برداری و استقرار کشاورزی هوشمند تحول کشاورزی، اصالح ساختار و نظام بهره
 زیستمحیطو پایدار با حصول اطمینان از امنیت غذایی، آب و 

 گریو تسهیل گذاریسیاست بر دولت تمرکز با کشاورزی بخش مناسب حکمروایی استقرار .۶۷

 فرصت قابلیت، با متناسب و مطلوب برداری بهره هایتشکل و هانظام توسعه و ایجاد .۶۸
 ایمنطقه ظرفیت و

 ریزیبرنامه فرایند در ربطذی هایتشکل و کشاورزان مندنظام مشارکت سازوکار ایجاد .۶۹
 کشاورزی بخش گیری تصمیم و

 ارزش محوری، تقاضا بر تاکید با کشاورزی محصوالت ارزش زنجیره تکامل و توسعه .۷۰
 ضایعات کاهش و ییزااف

 و فراملی و ملی سطوح تا محلی سطح از کشاورزی محصوالت بازار شبکه توسعه .۷۱
 کشاورزی دیجیتال بازارهای گسترش

 کشاورزی های تخصصیپایانه و نقل و حمل المللیبین و داخلی ناوگان توسعه .۷۲
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 و پوشش رتچ ایجاد قراردادی، کشاورزی توسعه خصوصی،-عمومی مشارکت توسعه .۷3
 تولید پشتیبان واحدهای

 ایانواع محصوالت با استفاده از آب در دیکشت و تول ی نوآورانههافناوری توسعه .۷۴
(Seawater farming - خورشیدی انرژی و شور دریا آب از استفاده با که است ایگلخانه 

 .کند(می فراهم کشت غیرقابل هایزمین در را گیاهان رویش امکان

 مستعد کشاورزی اراضی کاربری تغییر وعیتممن .۷۵

 کننده تامین و اقلیمی تغییرات به سازگار و هوشمند دقیق، حفاظتی، کشاورزی استقرار .۷۶
 غذایی امنیت

با در نظر  آبخیز هایحوضه اکولوژیک توان بر مبتنیای منطقه کشت بهینه الگوی استقرار .۷۷
 کشاورزان مشارکت با راهبردی محصوالت تولید اولویت و مصوب ریزیمهنابرگرفتن آب قابل 

 و هاظرفیت با متناسب کشاورزی تولید عوامل و هانهاده تولید از هدفمند حمایت .۷۸
 سرزمین هایقابلیت

 راریخته و ارگانیکالزام به تولید محصوالت کشاورزی سالم و افزایش تولید محصوالت غیرت .۷۹
)مانند  شدهکنترلهای ای و محیطایجاد و توسعه زنجیره ارزش محصوالت گلخانه .۸۰

 هواکشت و آب کشت(

 ی کشاورزیهاعرصهحفاظت و تقویت حاصلخیزی خاک و جلوگیری از تخریب آن در  .۸۱

 ۶-  ی به منابع تولید انرژیبخشتنوعانرژی و  ی، کاهش شدتوربهرهارتقاء 
 المللیبین استانداردهای سطح تا انرژی توزیع و انتقال تولید، زنجیره درهدر رفت  کاهش .۸۲
 یسات قدیمی و ناوگان حمل و نقلتأسبازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی،  .۸3
 سازی مصرف انرژیینهبه .۸۴
 انرژی خدمات رقابتی بازار سازماندهی و تقویت .۸۵

 ای و ملیدر شبکه انرژی محلی، منطقه و خصوصی ارکت عمومیافزایش مش .۸۶

 در حوزه خدمات انرژی انیبندانشی وکارهاکسبسترش سازی برای گظرفیت .۸۷
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انرژی  یهاحامل از یک هر سهم تعیین طریق از کشور مصرفی سوخت سبد یسازنهیبه .۸۸
 کشور انرژی سبد در کربن کم انرژی منابع سهم افزایش و

 داخلی تولیدات انرژی مصرف استانداردسازی .۸۹
در زمینه کسب  انیبندانشی هاشرکتو تقویت  سیتأسحمایت از تحقیقات کاربردی و  .۹۰
 ی مصرف انرژی و کاهش شدت انرژیسازنهیبهی مرتبط با هایفناور

 کشور از منطقه هر انرژی بهینه نیتأم و تولید در تجدیدپذیر یهایانرژ سهم افزایش .۹۱
 منطقه هر ظرفیت با متناسب

ی پهنه سرزمین به تمامبهتغییر نگاه از توسعه سراسری خطوط لوله گاز طبیعی  -
 های انرژی تجدیدپذیر محلییتظرفیری حداکثری از منابع و گبهره

 ،بلوچستان و سیستان استان شمالازجمله  مستعد مناطق در بادی لید انرژیوت -
 گیالن استان جنوب ،رضوی خراسان استان جنوب ،جنوبی خراسان استان جنوب
 و مرکزی یهااستان یژهوبه مستعد کشور هاینهپه در خورشیدی تولید انرژی -
 کشور جنوبی
 یژه در استانوبه کشور مستعد هایپهنه یی درگرمانیزم انرژیتولید  -

 کشور شمال غربو  جنوبیخراسان
 و شهرهاکالن در یژهوبه کشور مستعد هایپهنه توده دریستز انرژی تولید -

 ی بزرگهایدامداربزرگ و  شهرهای

 سواحل مکران ژهیوبهشمالی و جنوبی  سواحلتولید انرژی از امواج در  -

، ی خوزستانهااستانیژه در وبهکشور  مستعد هایپهنه آبی درتولید انرژی برق -
 ، کرمانشاه، کردستان، مازندرانلرستان، ، چهارمحال و بختیاریکهگیلویه و بویراحمد

 و فارس
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 ۱۴2۴1 افق در انرژی تبادالت و ی تجدیدپذیرهایانرژتولید  مستعد هایپهنه -7 نقشه

 7- جمعیت جوانی سالمت، مهارت و انگیزش سرمایه انسانی و حفظ پویایی، ارتقاء 
 جانشینی سطح از حداقل بیش به باروری نرخ افزایش .۹۲
پذیر و دارای روحیۀ مشارکت جمعی با تربیت نیروی انسانی توانمند، خالق، مسئولیت .۹3

 هنگ جهادیتأکید بر فر
وری نیروی کار در جهت افزایش سهم منابع انسانی در سطح آموزش، پژوهش و بهره ءارتقا .۹۴

 ایمنطقه هایمزیت و هایتظرف ها،تخصص با متناسب ترکیب عوامل مؤثر در تولید ثروت ملی

                                                                                                                                       
  1۴10های سند ملی و  استان خوزستان  آمایش سرزمین در افق اطلس نقشه ۲پیوست شماره برای مشاهده نسخه رنگی به  - 1

 مراجعه فرمایید.های ملی مصوب شورای عالی آمایش سرزمین / قسمت اول نقشه
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انسانی و  هاییهسازی سرماشرایط فعال ی از فرصت پنجره جمعیتی و ایجادمندبهره .۹۵
 لمی کشورع

و  گذارییهتشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمااطمینان بخشی و  .۹۶
 کشورجانبه همه توسعه در آنان مالی و تحقیقاتی علمی، هایظرفیتگیری از بهره

 های تعلیم و تربیتو بسط عدالت در برخورداری از فرصت نیتأم .۹۷
ی به بخشتنوعی و احرفهو ر آموزش فنی گسترش و ارتقای رویکردهای تقاضامحو .۹۸

 ی هر منطقههاتیمزها و ی مهارت افزایی متناسب با تخصصهاوهیش

 ۸-  و منابع طبیعی ستیزطیمحسازگاری توسعه با 
 استقرار فعالیت و جمعیت در قلمروهای مستعد توسعه .۹۹

 (SEA) زیستیطمح راهبردی زیابیرا ملی نظام توانمندسازی و تقویت .۱۰۰

 و هاطرح اقتصادی ارزیابی در آن کردن و لحاظ اکوسیستمی خدمات یگذارارزش .۱۰۱
 ملی یهاحساب

ی از جمله زیستمحیطی هاخسارتکنترل  و مدیریت در اقتصادی ابزارهای از استفاده .۱۰۲
 ایجاد و توسعه بازار کربن

 سازگار هایفناوری یریکارگبه و یسازیتجار خلق، از حمایت و گذاریسرمایه تشویق .۱۰3
 ستیزطیمح با

 کشاورزی آب، جمله از مختلف یهاحوزه در اقلیم تغییر با سازگاری برنامه اجرای و تدوین .۱۰۴
 ...ی طبیعی وهاستمیاکوس، سواحل ،گردشگری درمان، و بهداشت غذایی، امنیت و

 یژهوبه طبیعی ارزشمند وفرد منحصربه قلمروهای احیاء و حفاظت، بازسازی .۱۰۵
 شدهحفاظتی ملی و مناطق هاپارک، المللیینب یهااالبت زیستی، هایگاهیرهذخ

 و ایران زاگرس، ارسباران، هیرکانی،) کشور طبیعی هایجنگل حفاظت و احیاء -
 مانگرو( تورانی و

 های دریایی و ساحلییستماکوساحیاء ت و حفاظ -
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 یژهوبه های آبیها و پیکرهو رودخانه هابی تاالزیستمحیطین نیاز تأمحفاظت و  -
دریاچه ارومیه، جازموریان، انزلی، شادگان، هورالعظیم، هامون، گاوخونی، 

 ... و، میقان، بختگان، طشک و دریاچه ارومیه سلطان، دریاچه نمک قمحوض
چوب صنایع از طریق کشت فراسرزمینی و تغییر الگوی کشت  نیتأمساماندهی  -

و  یالن، گگلستان یهااستاندر  یژهوبهاراضی کم بازده زراعی آبی به زراعت چوب 
و  یلاردب ،یاریچهارمحال و بخت، کردستان ،یراحمدو بو یلویه، کهگلرستان، مازندران

 یشرق یجانآذربا
 مدیریت و بومی دانش اصول بر متکی مراتع از پایدار یبرداربهره نظام استقرار -
 یافته تلفیق محلی

 یزیستمحیط بحرانی یهاکانون رچهپایک مدیریت .۱۰۶
ی هااستانی هااستانیژه در وبه گردوغباری هاکانونزایی و تثبیت یابانبمقابله با  -
، ، اصفهانهرمزگان ،، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستانکرمان
 و فارس ، یزد، سمنانخوزستان ،رضویخراسان
 ریپذبیآس مناطق و آبخیز یهاحوضهدر  سیل هوشمند مدیریت ارتقاء و استقرار -
 یروستای و شهری

، ، گیالنی گلستانهااستانیژه در وبهلغزش ینزمیر تأثمدیریت مناطق تحت  -
 ، لرستانایالم، ، کهگیلویه و بویراحمدمازندران
 یر فرونشستتأثمدیریت مناطق تحت  -

 آب،) پایه منابع از بهینه برداریبهره برای آبخیز هایحوضه یکپارچه و جامع مدیریت .۱۰۷
 (گیاهی پوشش و خاک

 یشناختبوم هاییژگیو با متناسب اراضی کاربری تغییر معیارهای و ضوابط بازنگری .۱۰۸
 قلمرو هر

زیست با یطمحل مخرب منابع طبیعی و کنترل و پایش مستمر منابع آالینده و عوام .۱۰۹
 داخلی و خارجی منشأ
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ی پسماندهای عادی، خانگی، صنعتی، کشاورزی و ویژه امنطقهمدیریت یکپارچه  .۱۱۰
 ی ساحلیهااستانبخصوص در 

و استقرار  (EIAی )زیستمحیطسازی نظام ارزیابی اثرات تقویت و توانمند .۱۱۱
 ممیزی و پایشنظام

 یشهرکالندر مناطق  ژهیوبهمدیریت کیفی هوای محیط در سطح کشور  .۱۱۲

کربن ی اقتصاد کمسوبهدر حرکت  المللیهای بینها و مشوقگیری مؤثر از فرصتبهره .۱۱3
 های مرتبطها و نوآوریی فناوریو تسهیل انتقال و توسعه

 تنوع و ذخایر و طبیعی منابع از حفاظت فرهنگ اشاعه محلی و جوامع توانمندسازی .۱۱۴
 گیاهی و جانوری ژنتیکی

 طبیعی مخاطرات و ریسک بالیا مدیریت سیستم استقرار .۱۱۵
منابع طبیعی و  و احیاء حفاظتالزم برای های فناوری کارگیریو به توسعه .۱۱۶
ی هامنظومهفناوری اطالعات و ارتباطات،  ،نانو فناوری زیستی، فناوریاز جمله  ،زیستمحیط
 ی و پهپادهااماهواره
 هاآنی اندهیآالنوین تصفیه فاضالب و رفع   یهایآورفنی از مندبهره .۱۱۷
 ، آلودگی و تخریب آنشور شدنپایش و حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش،  .۱۱۸

 9- بر مبنای الگوی مطلوب استقرار فعالیت و جمعیت ازیموردنآب پایدار  نیتأم 
یی آب دریا و زدانمکی پایدار از منابع آب سبز و منابع آب نامتعارف مانند برداربهره .۱۱۹

 آب خاکستری

-ی نمکهاطرحهای نوین در یفناوریری کارگبهگذاری و یهسرمای الزم برای هامشوقارائه  .۱۲۰
( هافعالیتآب صنعت )براساس الگوی مطلوب استقرار  نیتأمریا برای صرفه از آب د قرون بهزدایی م
و آب شرب  ، نوار شرقی کشور و جزایرجنوبی کشور، فالت مرکزی سواحلکرانه پس در واقع مناطق

 رعاملیپدافند غی و زیستمحیطظات سواحل با در نظرگیری مالحکرانه پس در مناطق واقع



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد ۸۰

 

 

 یدتأک با پساب حاصل از فاضالب با رویکرد تصفیه درجا از مجدد استفاده و بازچرخانی .۱۲۱
 شهرهاکالنیژه در محدوده وبهو رعایت استانداردهای کیفی آب  خصوصی عمومی و مشارکت بر

 و استحصال در آب سیاسی و امنیتی و اقتصادی ارزش به توجه و وریبهره یتقاار .۱۲۲
 آن مصرف و نگهداری و عرضه

 آب بازارها و بانک توسعه و یسازتیظرف .۱۲3
 یاماهواره یهامنظومه نظیر نوآورانه یهایفناور بر مبتنی آب منابع هوشمند مدیریت .۱۲۴
 پهپادها و سنجنده ها دور، از سنجش
 مجازی در تجارت کاال آب مثبت افزایش تراز .۱۲۵
زیست(، سرمایه اجتماعی یطمحایجاد تعادل بین سرمایه اقتصادی، سرمایه طبیعی ) .۱۲۶

 و سرمایه انسانی

 ۱۰- کیفی و کمی بخشی تعادل و آب پایدار حکمروایی رویکرد یسازیجار و استقرار 
 مصارف و منابع بین
عرضه و تقاضای آب مبتنی بر مقیاس  توأمانو  وستهیپهمبهاصالح ساختار و مدیریت  .۱۲۷
 ی آبریز درجه دوهاحوضه

ی دولتی، خصوصی و هابخشقدرت متعادل بین  عیباز توزتقاضای آب با  مدیریت .۱۲۸
 نهادمردمی هاسازمان

ی حفاظت کمی هاجنبهقویت ی و تبرداربهرهی مطلوب جهت هانظامایجاد و استقرار  .۱۲۹
 ید بر مدیریت تقاضاتأکو کیفی منابع آب با 

 برخط و یریگاندازه سیستم بر استقرار دیتأککشاورزی با  بخش به آب حجمی تحویل .۱3۰
 های آبیاری زهکشی و چاههاشبکهآب با اولویت  مصارف و منابع اطالعات و آمار کردن

 حصال تا مصرفدر کلیه مراحل زنجیره است یش کارایی و کاهش تلفات آبافزا .۱3۱

تعادل بخشی جهت در بريز ی آهاحوضهاز هريك ر در كشوآب منابع برداری از هبهر .۱3۲
 یزیرقابل برنامه تا سقف آبمنفي بیالن با ميني زيری زهاآبل از ستحصاان اميزو کاهش 



 ۸۱ دوم: سند ملی آمایش... بخش دوم: اسناد مصوب آمایش سرزمین/ فصل

 

 

 یگذاراستیس و هماهنگی جهت ساختاری و نهادی نی،قانو سازوکارهای از استفاده .۱33
 ملی، ی،امنطقه سطح چهار در آب منابع از بهینه یبرداربهره جهت ملی وفاق راستای در

 مصرف مختلف یهابخش در( محلی) استانی و یاحوضه
 یزیربرنامه قابل آب مصوب ارقام و آمار اساس بر کشور آب مصرف مدیریت .۱3۴

 آالینده عوامل کنترل و کیفی منابع آب و کمی هاییمحر رعایت مقررات .۱3۵

 توانمندسازی و مردمی فراگیر هایمشارکت عمومی، ی، ارتقاء فرهنگسازتیظرف .۱3۶
 آب اصالح الگوی مصرف و حفاظت از منابع جهت ذیمدخالن و نفعانیذ

 کنندهمصرف یهابخشی آب در وربهرهارتقاء  .۱3۷
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 ۱۱-  ی صنعتیهافعالیتی به زنجیره دهشکلساماندهی استقرار صنایع کشور و 
 معدنی و صنعتی نواحی ها،ای در شهرکخوشه توسعه رویکرد کاربست .۱3۸
ای و ی منطقههاشبکهی تولیدی در پیوند با هافعالیتی و ایجاد زنجیره سازشبکه .۱3۹

 تولید یالمللنیب
 گسترش در صنعتی نواحی وها شهرک استفاده حداکثری از ظرفیت موجود .۱۴۰
 صنعتی یهافعالیت
در محور ساحلی شمال و  محور ایدرهای فعالیتی مبتنی بر صنایع یرهزنجتقویت  .۱۴۱

 (جنوب )لجستیک و بازرگانی
 توسعه صنایع بازیافتی به منظور استفاده مجدد از پسماندهای صنعتی و شهری .۱۴۲

 ار در مناطق مرزیتوسعه صنایع کوچک و متوسط با تأکید بر استقر .۱۴3

و  هاتخصصدار ملی مبتنی بر یتاولوی صنعتی و معدنی هافعالیتاستقرار  .۱۴۴
 یامنطقههای یتمز

و  هیپادانشی از نفت و گاز مبتنی بر دستنییپامحصوالت در صنایع  ساخت -
ها به ویژه پاالیشگاههای جدید با اولویت ساخت محصوالت شیمیایی و پترو فناوری

 های جنوبکرانهدر شبکه همکار جنوب غربی و پس
ت ساخت مواد و باال با اولوی افزودهارزشو با  بنیانساخت محصوالت دانش -

، شمالی )نواحی شمال غربی، مرکزی محصوالت دارویی به ویژه در شبکه همکار
 )نواحی غربی( و شرقیغربی( و میانی 

کننده زنجیره های نوین تولید و تکمیلساخت محصوالت مبتنی بر دانش و روش -
ژه در شبکه همکار شرق ارزش با اولویت ساخت محصوالت از مواد کانی غیرفلزی؛ به وی

 )نواحی شرقی( و شمال شرقی، غرب و شمال غربی، میانی )نواحی شرقی(، مرکزی
های جدید و فناوری هیپادانشمحصوالت در صنایع باالدستی، مبتنی بر  ساخت -

شبکه همکار  با اولویت ساخت فلزات اساسی و استخراج نفت و گاز به ویژه در
 وبجن هایکرانهپس



 ۸۳ دوم: سند ملی آمایش... بخش دوم: اسناد مصوب آمایش سرزمین/ فصل

 

 

 منسوجات، های نوین تولید با اولویتتوسعه صنایع سبک مبتنی بر روش -
شمال، غرب و شمال غربی،  کارچرمی به ویژه در شبکه هم محصوالت پوشاک و

 شرق و شمال شرقی و میانی

 آالت، تجهیزات با تکنولوژی متوسط و پیشرفتهساخت ماشین -

، میانی شبکه همکار مرکزی با اولویت ساخت تجهیزات برقی به ویژه در -
 و غربی

شبکه نوری به ویژه در  و اییانهرا آالت الکترونیکی،با اولویت ماشین -
 ، میانی و شرقیهمکار مرکزی

خاص به ویژه در شبکه  و عام کاربرد آالت مکانیکی بابا اولویت ماشین -
 ربیهمکار شرق و شمال شرقی، غرب و شمال غ

 اولویت با صنعت، یپژوهشندهیآ بر مبتنی تولید یهاروش با نقلیه وسایل ساخت -
 تجهیزات و میانی همکار شبکه در ویژه به تریلر-نیمه و تریلر موتوری، نقلیه وسایل
 جنوبی و شمالی همکار شبکه در ویژه به دریایی نقل و حمل

های تولید ساخت محصوالت تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در قلمرو -
 .محصوالت کشاورزی



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد ۸۴

 

 

 
 1ی صنعتی در پهنه سرزمینهافعالیتشبکه همکار  -9نقشه 

 ۱2-  قلمروهای تولید محصوالت کشاورزیبازآرایی فضایی 
بر استفاده  دیتأکبا  توسعه مستعد هایتولید محصوالت کشاورزی راهبردی در پهنه .۱۴۵

 ی نوآورانههایفناوراز 

 ،رضوی خراسان ،خوزستان ،کرمانشاه ،اردبیل ،کردستان ،ی فارسهااستان -
 اب زنجان ،گلستان غربی آذربایجان شرقی، یجانآذربا ،همدان ،لرستان ،کردستان

 جو اولویت گندم و

، لرستان ،قزوین ،شمالی خراسان ،غربی، خوزستان آذربایجان یهااستان -
 های روغنیاولویت دانه ابشرقی  ، آذربایجانگلستان ،کرمانشاه قزوین، ،اردبیل
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 با اولویت برنج و گیالن مازندران یهااستان -

با  قزوین ،رضوی خراسان ،، خوزستانکرمانشاه ،، ایالماصفهان یهااستان -
 ایای و علوفهاولویت ذرت دانه

باال(  افزودهارزشسازی و برندسازی محصوالت کشاورزی ویژه )صادراتی و یتجار .۱۴۶
 ید بر:تأکبا 

 ،، هرمزگان، سیستان و بلوچستانی کرمانهااستانیژه در وبهتولید خرما  -
 و خوزستان ، فارسخوزستان

 ، سمنانی کرمانهااستانیژه در وبهتولید پسته  -

 و قزوین ، گیالنی زنجانهااستانیژه در وبهتولید زیتون  -

 یخراسان رضوو  ی خراسان جنوبیهااستانیژه در وبهزعفران، زرشک و عناب  -
 شمالی و خراسان

 ی سیستان و بلوچستانهااستان( در ...محصوالت گرمسیری )موز، انبه، پاپایا، -
 و هرمزگان

 و داروهای گیاهی کشور در مناطق مستعد گیاهان دارویی -
های تکثیری نظیر بذر، نهال و مواد ژنتیکی دامی، گیاهی و شیالتی تولید و توسعه اندام .۱۴۷

 در زنجیره ارزش

 محصوالت دام و طیورین تأمهای ارزش و ساماندهی و توسعه زنجیره .۱۴۸
 یهااستان اولویت با مستعد مناطق در قرمز گوشت ارزش زنجیره توسعه و ایجاد -

 ،، لرستاناصفهان غربی، آذربایجان ،مازندران شرقی، آذربایجان ،فارس ،رضوی خراسان
، خراسان بلوچستان و سیستان ،قم ،گلستان ،همدان ،یزد ،قزوین ،تهران ،خوزستان
 اردبیل و ، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ایالمشمالی
 ،اصفهان یهااستان اولویت با مستعد مناطق در شیر ارزش زنجیره توسعه و ایجاد -
 ،چهارمحال و بختیاری ،مازندران شرقی، آذربایجان ،قزوین ،فارس ،رضوی خراسان ،تهران
 بلوچستان و سیستان و کرمان کهکیلویه و بویراحمد، مازندران، ،اردبیل



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد ۸۶

 

 

 ،مازندران یهااستان اولویت با مستعد مناطق در طیور ارزش زنجیره توسعه و ایجاد -
 شرقی، ربایجانذآ ،قم ،خوزستان ،فارس رضوی،خراسان ،اصفهان ،گیالن ،گلستان

 کرمان و بلوچستان و سیستان ،هرمزگان ،ایالم ،اردبیل ،قزوین ،یزد ،همدان ،خوزستان
 اولویت با مستعد مناطق در پرندگان تخم ارزش زنجیره توسعه و دایجا -
 البرز و شرقی آذربایجان ،اصفهان ،رضوی خراسان ،تهران یهااستان
 آذربایجان یهااستان تاولوی با مستعد مناطق در عسل ارزش زنجیره توسعه و ایجاد -
 و لرستان کرمانشاه ،کردستان ،قم ،گیالن ،اردبیل ،فارس شرقی، آذربایجان غربی،
 هایاستان اولویت با مستعد مناطق در نوغانداری ارزش زنجیره توسعه و ایجاد -
 اصفهان و شمالی خراسان ،گلستان ،مازندران ،گیالن
 هایاستان اولویت با کویری مناطق در شتر ارزش زنجیره توسعه و ایجاد -

 اردبیل و جنوبی خراسان ،بلوچستان و سیستان ،سمنان ،اصفهان

ی سیستان و هااستانبا اولویت  ین شیالتتأمساماندهی و توسعه زنجیره ارزش و  .۱۴۹
، کهگیلویه و ، خوزستان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، گیالنخوزستان ،، هرمزگانبلوچستان

ه با رعایت مالحظات زیست محیطی ب و لرستان ، کردستانبویر احمد، چهارمحال و بختیاری
 ویژه ظرفیت تحمل بار آلودگی رودخانه

 یهاکشتهای ارزش محصوالت کشاورزی فراملی و گسترش ایجاد زنجیره .۱۵۰
 برید بر تولید محصوالت غیر تراریخته و آبتأکبا  فراسرزمینی
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 ۱۴2۴1ی کشاورزی و شیالت در افق هاتفعالیاستقرار مطلوب  -۱۰نقشه 
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 1شبکه همکار فعالیت کشاورزی در سطح سرزمین -۱۱نقشه 

 ۱۳-  شبکه چند مرکزی به  یتک مرکز سرزمین از یشبکه شهر یالگو رییتغتمرکززدایی و
 چندسطحی و

 یمرکز ، چندچندسطحیبرقراری انسجام در سازمان فضایی سرزمین با ایجاد شبکه  .۱۵۱
 و چند عملکردی

های سطح یک در شهرها/شهرمنطقهایجاد تعادل فضایی در سرزمین با استقرار  .۱۵۲
 های زیر:پهنه

 کشور غربی پهنه در اهواز و کرمانشاه ،های تبریزشهرها/شهرمنطقه -
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، شهرنیشاه، شهرینیخم) ، اصفهانکرج-های تهرانشهرها/شهرمنطقه -
 کشور میانی و مرکزی پهنه در و کرمان (، شیرازآبادنجف
 کشور شرقی پهنه در مشهد و های زاهدانشهرها/شهرمنطقه -
شهر، بابل، آمل، قائم) ، ساری(و الهیجان ی)بندر انزل رشت هایرمنطقها/شهشهره
)محدوده هر  شمال و جنوب کشور سواحل در پهنه چابهارو  بندرعباس (بهشهر

 (.این سند تعیین خواهد شد (۱۶)شهرمنطقه براساس ماده 
 شهرکالناستقرار خدمات سطح یک در منطقه شهری و عدم تمرکز در  .۱۵3
، ارومیه، اردبیلتقویت و ارتقاء سطح عملکردی و خدماتی شهرها/شهرمنطقه های  .۱۵۴
، بجنورد ،زدی، ، اراک، قمگرگان، سمنان ،نی، قزوآباد، همدانخرم ،المی، سنندج، ازنجان
 به سطح دو خوزستان شهرکرد، اسوج،ی، بیرجند

به عنوان شهرهای همکار  ریشهرهای ز یو ارتقاء سطح عملکردی و خدمات تیتقو .۱۵۵
 و چند عملکردی سرزمین چندسطحی، در شبکه چند مرکزی

خوی، مرند، سلماس، ماکو، بوکان، میاندوآب، مهاباد، نقده، پیرانشهر، مراغه، بناب، 
 ر،یآباد غرب، سرپل ذهاب، بروجرد، دورود، مالبانه، سقز، اسالم وان،یآباد، ابهر، مرپارس

 ،یبندر امام خمین ،در ماهشهر، بهبهان، بنمانیمسجدسل ذه،یشوشتر، ا مشک،ینددزفول، ا
آبادان، خرمشهر، تاکستان، نوشهر، چالوس، تنکابن، رامسر، گنبدکاووس، دامغان، شاهرود، 

جام، نیشابور، سبزوار، تربت ،نیکاشان، شهرضا، میبد، اردکان، شیروان، قوچان، اسفرا ،ساوه
سراوان، خاش، میناب،  ،رانشهریزابل، ا قائن، فردوس، طبس، ،کاشمر، نهبندان ه،یدریحتربت

رفسنجان، کازرون، جهرم، فسا، الر،  ،، زرآباد، بندرلنگه، جیرفت، بم، سیرجانبندر جاسک
 لم،یبندر د بندرگناوه، ستان، جندق، خارک، برازجاندوگنبدان، دهدشت، بیجار، نائین، ارد

 ، کیش، قشم، هرمزهیعسلو ر،یبندرکنگان، بندر د

 یتختیبا حفظ و توسعه کارکرد پا تهران یشهرعملکردی منطقه کالن شیو پاال ییتمرکززدا .۱۵۶
، ، کرج، اصفهانتهران یشهردر مناطق کالن ژهیو به یشهراز مناطق کالن ییتمرکززدا .۱۵۷
 و شیراز زیتبر ،، رشتمشهد
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 کشور یشهرو کالبدی شهرهای مادر در مناطق کالن یمحدود کردن رشد جمعیت .۱۵۸
 یانیم یشهرها ینقش چند عملکرد تتقوی .۱۵۹
 شهرهای میانی به سمتهای مهاجرتی یانجرهدایت  .۱۶۰
ی خدماتی بندسطحبا  اسبی مراکز آموزشی، بهداشتی، علمی و فناوری متنبندسطح .۱۶۱

 نظام سکونتگاهی
نظام سکونتگاهی با  و چند مرکزی چندسطحیایجاد پویایی و تقویت پیوند در شبکه  .۱۶۲

 (Hub & Spoke)ه میل و گیری از الگوی گویبهره
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نظام سکونتگاهی در افق  چندسطحیو  رسانی چندمرکزیشبکه خدمات  -۱2نقشه  

۱۴2۴1 

 ۱۴- سکونتگاهی در مناطق مختلف سرزمینی الگوی مطلوب توسعه نظام سازادهیپ 
 الگوی توسعه نظام سکونتگاهی شهری و روستایی .۱۶3

-مکان تیتثبرویکرد  ای با: الگوی شبکهو گلستان ، مازندرانی گیالنهااستان -
کوچک  یتوسعه شهرهاپذیری، یتجمع تیتثبی، شهرمناطق کالن تیتثب، یمرکز یها
 کوچک ییروستا یهاکانون تیتقوی و انیو م

                                                                                                                                       
  1۴10ان  آمایش سرزمین در افق زستهای سند ملی و  استان خواطلس نقشه ۲پیوست شماره برای مشاهده نسخه رنگی به  - 1

 مراجعه فرمایید.های ملی مصوب شورای عالی آمایش سرزمین / قسمت اول نقشه



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد 92

 

 

لگوی توسعه : او جنوب سیستان و بلوچستان خوزستان و ی هرمزگانهااستان -
خطی از غرب تا شرق  شبکه شهری چند مرکزی صورتبهنظام سکونتگاهی 

توسعه مناطق  ی،مرکز یهاتوسعه مکانبا رویکرد  و دریای عمان فارسجیخل
همه  تیتقوو توسعه شهرها در همه سطوح  پذیری،یتجمع تیتقو ی،شهرکالن
 ییروستا یهاکانون
 صورتبه: الگوی توسعه نظام سکونتگاهی و اصفهان ، البرزی تهرانهااستان -

ی مرکزی، تحدید مناطق هامکانای با رویکرد تثبیت خوشه شبکه شهری چند مرکزی
 ی، تمرکززدایی جمعیتشهرکالن

، نیمه شمالی و خراسان جنوبی ، خراسان رضوین شمالیی خراساهااستان -
شبکه شهری چند  صورتبه: الگوی توسعه نظام سکونتگاهی سیستان و بلوچستان

ی شهرکالنمرکزی، توسعه مناطق  یهامکانای با رویکرد توسعه خوشه مرکزی
ی استثنابهپذیری )یتجمع(، تقویت حداکثری ی مشهدشهرکالنی منطقه استثنابه)

 مشهد( و توسعه شهرها در همه سطوح شهرکالن
شرقی و غربی و  ، آذربایجان، کردستان، کرمانشاه، ایالمی خوزستانهااستان -
ای خوشه شبکه شهری چند مرکزی صورتبه: الگوی توسعه نظام سکونتگاهی اردبیل

ی هامکانی، توسعه شهرهای کوچک و میانی، توسعه شهرکالنبا رویکرد تثبیت مناطق 
 ویت روستاهای مرکزی مرزیپذیری، تقیتجمعمرکزی، تقویت 

، ، همدان، مرکزی، قم، سمنان، یزد، کرمان، فارس، قزوینی زنجانهااستان -
شبکه شهری چند  صورتبه: ، لرستانراحمدیبو، کهگیلویه و چهارمحال و بختیاری

ی، توسعه شهرکالنی مرکزی، تثبیت مناطق هامکانای با رویکرد توسعه مرکزی خوشه
 یی متوسط و بزرگروستای هاکانونشهرهای کوچک و میانی، تقویت 

 یریکارگبه با یک سطح شهرهای در ویژهبه خالق و شمندهو شهر رویکرد کاربست .۱۶۴
 هوشمند، مواد ،هاربات پهپادها، مصنوعی، هوش اشیا، اینترنت نظیر های نوآوریفناوری

 ...و یبعدسه چاپ افزوده، واقعیت مجازی، واقعیت پیشرفته، سنسورهای
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 ۱۵-  یریعشاامعه ج ستیزارتقاء پویایی نظام کوچ، حفظ و تقویت میراث معنوی و 
 های اصیل فرهنگی، تاریخی، قومی و بومی جامعه عشایرتقویت و احیای ارزش .۱۶۵

 عشایری در هایتشکل مشارکت مناطق عشایری و نظام کارکردی چند تقویت نقش .۱۶۶
 یزیستمحیط پایداری و غذایی امنیت ملی، امنیت

 محصوالت ش و برندسازیارز زنجیره توسعه اقتصادی، یهافعالیت به یبخشتنوع .۱۶۷
 عشایری جامعه یدستعیصنا تولیدی و
 طبیعی، هایجاذبه بر مبتنی ،محورجامعه گردشگری و یدرمانعتیطب گردی،بوم توسعه .۱۶۸
 عشایری جامعه و مناطقفرد منحصربه تاریخی و فرهنگی

 مرزی و ایحاشیه ،العبورصعب ،دورافتاده مناطق در موجود منابع اقتصادی افزایی ارزش .۱۶۹
 ژنتیکی دامی و گیاهی مناطق عشایری ریذخاحفظ تنوع زیستی و  .۱۷۰

 عشایر عرفی حفظ یکپارچگی قلمرو و محدوده حقوق .۱۷۱

 عشایری جامعه زندگی کیفیت و رفاه یهاشاخص ارتقاء .۱۷۲

 ۱۶- ت تولید محور بر ارتقاء پویایی و ماهی دیتأکروستاها با  در جمعیت جذب و حفظ
 بودن روستاها

 پیوندهمکار و هم شهری روستا مناطق ایجاد روستایی و یهامنظومه تقویت و ساماندهی .۱۷3
 یانیکوچک و م یروستاها با شهرها وندیپ تیتقو .۱۷۴

 رویه نقاط روستایی به شهریبممانعت از تبدیل  .۱۷۵

 کشور یو شرق یجنوب مهیبر ن یدتأک با ییروستا یمرکز یهامکان تیتقو .۱۷۶

 برای خاص عملکرد و نقش و تعریفروستاها  یاقتصاد یهافعالیتبه  یبخشتنوع .۱۷۷
 رقابتی و نسبی مزیت دارای روستاهای

 یاشبکه منطقه در بستر ییروستا-یتوسعه شهرتقویت نظام نهادی و تصمیم سازی پیوستار  .۱۷۸

 را، منسجم و همسو با صیانت از میراث طبیعی، تاریخی، فرهنگیگایجاد محیط روستایی  بوم .۱۷۹
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 ۱7- میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی ایران و گسترش  و آوازه گردشگری ارتقاء
 سرزمینو متنوع در پهنه  خالق ، فرهنگ مبنا،محوراجتماع، بوم آورد گردشگری

در مناطق گردشگری ایران با رویکرد ارتقاء  فرهنگ مبنا نمودن صنعت گردشگری .۱۸۰
 تعامل جامعه میزبان و میهمان

 ی و تسهیل فرآیند جذب گردشگران خارجیسازتیظرف .۱۸۱

صیانت و حفاظت فیزیکی، حقوقی و معنایی میراث تاریخی، طبیعی و فرهنگی در  .۱۸۲
 های مردمیبر مشارکت دیتأکمقابل هرگونه تهدید اعم از زوال، تجاوز، سرقت و تخریب با 

گیری از رویکرد برندسازی مکانی و معرفی آوازه قلمروهای خاص میراث بهره .۱۸3
ی از آب ریگبهرهمله میراث مرتبط با کشاورزی و دانش فرهنگی، تاریخی و طبیعی کشور از ج

آسیاب، ی پاک )آسباد، هایانرژو سدهای تاریخی(،  هاپل)مانند قنات، کاریز، آب انبار، 
 فردمنحصربهی هاگونه( و ...ی وکششمیابردستکند(، دانش سنتی تولید )دریانوردی، لنج سازی، 

 یامنطقهی ملی و هاموزهجنگل، بیابان و 
 در بخشای، مذهبی و قومی انسجاممنطقه ملی، نمادها و رویدادهای احیاء و تقویت .۱۸۴

 کشور جغرافیایی پهنه
سازی، ایجاد همبستگی و ارتباط برای گفتمان یگردشگرغایی  بخشی به هدفاولویت .۱۸۵

 المللیاجتماعی سرزمینی در سطح ملی و بین
 یدستعیصنا بازرگانی و تولید تقویت و رو به فراموشی هنرهای احیاء .۱۸۶

 حوزه تمدنی ایران مختلف اقوام ویژه مراسم و هاسنت ها،آیین احیاء هویت، و حفظ .۱۸۷

های زنده بشری، مشاهیر و مفاخر فرهنگ، هنر و حوزه معرفی و حمایت از گنجینه .۱۸۸
 تمدنی ایران

اینترنت اشیاء و واقعیت گسترده )شامل  نوین نظیر هایفناوریکارگیری توسعه و به .۱۸۹
 کشور یفرهنگمیراث و معرفی  شگری( در توسعه گرد...واقعیت افزوده، واقعیت مجازی و

 ی یکپارچه گردشگریهاشبکهو توسعه  هازیرساختتجهیز  .۱۹۰

 تا آستارا ر ترکمنبنددریایی شمال از -ساحلی محور گردشگری -
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 از گواتر تا بندر ماهشهر و دریای عمان فارسجیخلدریایی -ساحلی محور گردشگری -
 -ارومیه -نقده -میاندوآب -دریاچه ارومیه: شهرهای بناب حلقه گردشگری -

 عجب شیر -شبستر -سلماس
 آبادپارساصالندوز و  -کلیبر -نیخدا آفر -ارسباران: جلفا محور گردشگری -

 و کرمان شیراز، ، اصفهانفرهنگی: یزد-تاریخی-طبیعی ردشگریحلقه گ -

 کرمانشاه -پاوه -مریوان -سنندج -طبیعی: همدان -تاریخی حلقه گردشگری -
 )اورامانات(

 -کرج -تهران -سمنان -مشهد -راه ابریشم: سرخس ور گردشگریمح -
 بازرگان -تبریز -زنجان -قزوین

 ارومیه -تبریز -اردبیل -تاریخی: آستارا-طبیعی محور گردشگری -

، سوسنگرد، دفاع مقدس )راهیان نور(: آبادان، خرمشهر، اهواز محور گردشگری -
 -کرمانشاه -بستان، هویزه، ایالم

 سنندج -کرمانشاه-ایالم-خرم آباد-هرکردش-طبیعی زاگرس: یاسوج محور گردشگری -
 زاهدان-چابهارطبیعی  محور گردشگری -

 کرمان-بم -زاهدان-تاریخی: زابل محور گردشگری -

 و شیراز ، شهرری، قممذهبی: مشهد محور گردشگری -
مرزهای خسروی،  دهندهاتصالعتبات عالیات: محورهای  محور گردشگری -

 مهران، چذابه و شلمچه به شهرهای بغداد، کربال و نجف در عراق

، ، تبریز، کرمانشاه، اهوازسالمت: در شهرهای تهران های گردشگریقطب -
سنندج، ، ، اصفهان، شیراز، کرمان، یزد، بندرعباس، زاهدانچابهار، ، مشهدرشت
 و ایالم اردبیل
خراسان جنوبی، ، ، کرمانی یزدهااستاندر  ژهیوبهکویری:  های گردشگریپهنه -
 و سیستان و بلوچستان ، قم، اصفهانسمنان
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و خور  -نائین /بیرجند -طبس -یزد-کویری: بافق محورهای گردشگری -
 کرمان -بم-بیرجند/ زاهدان -نهبندان-شهداد-دامغان/ کرمان -ابانکیب

 
 1های گردشگریها و پهنهمحورها، قطب -۱۳نقشه 

 ۱۸-  دسترسی به آن در  ارتقاء و یالمللنیبتوسعه شبکه ملی اطالعات، ارتقاء ارتباطات
 قلمروهای استقرار فعالیت و جمعیت

اطالعات در ترانزیت  ی موردنیاز انتقال وهازیرساختاحداث، توسعه و تجهیز  .۱۹۱
 المللی اطالعاتای و بین( منطقهHUBاز طریق ایجاد خدمات هاب ) المللیمقیاس بین
 انتقال و تبادلمنظور جوار بههم یکشورها به کشور ارتباطی شبکه تقویت اتصال .۱۹۲
 المللینب ارتباطات برقراری و اطالعات
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الملل و حضور در نقاط متنوع ینبالملل، هاب رومینگ ینبطات ارتقاء پایداری ارتبا .۱۹3
 تبادل ترافیک جهانی

 ساکنان و فعاالن اقتصادی همه مناطق پهن باند برای خدمات سرعت و کیفیت افزایش .۱۹۴
ای و خدمات سنجش از دور ای منظومهحفظ نقاط مداری، توسعه ارتباطات ماهواره .۱۹۵

 ی اقتصادی، اجتماعی و کشاورزیهابخشه ی فضایی برای کلیشگریاپو 
توسعه کاربرد هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، محاسبات کوانتومی و شبکه ابری برای  .۱۹۶
 ی پرسرعت و کاربردهای آن در پهنه کشورادادهارتباطات 
 تقویت حکمرانی خوب فضای مجازی و ارتقاء امنیت آن .۱۹۷

 ۱9- ی هاکانونلجستیک متناسب با  ترکیبی و قلحمل و ن شبکه پیوستگی و سازماندهی
 استقرار فعالیت و جمعیت

با اولویت اتصال شهرهای  یکپارچه ونقلحمل رویکرد باونقل توسعه شبکه حمل .۱۹۸
 سطح یک
نظام سکونتگاهی و مراکز اصلی  دهندهارتباطورهای تکمیل، تقویت و تجهیز مح .۱۹۹

 یالمللنیبمنطبق بر گذرراه های  فعالیت نیمه شرقی کشور به محورهای اصلی
 تا بندرعباس چابهاراز  مکران گذرراه ارتباطی سواحل -
تا  کاز جاس مکران سواحل کرانهپسی هاسکونتگاه دهندهارتباطگذرراه های  -
 و از مرز کوهک تا جیرفت کرمان
 بجستان-سبزوار-عسلوئیه/ بجنورد-شیراز /شیراز -گذرراه های بندرعباس -

 سمنان -بیرجند /مشهد-/ کرمان بیرجند - گذرراه های کویری کرمان -

گاهی و مراکز اصلی نظام سکونت دهندهارتباطتکمیل، تقویت و تجهیز محورهای  .۲۰۰
 یالمللنیبفعالیت نیمه غربی کشور به محورهای اصلی منطبق بر گذرراه های 

پهنه سرزمین با رعایت کامل های مرزی به پذیری دروازهپذیری و اتصالتقویت ارتباط .۲۰۱
 مالحظات و الزامات دفاعی و امنیتی و پدافند غیرعامل
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 نیتأمبر دیجیتال شدن فرآیندها، زنجیره  دیتأکهوشمند سازی شبکه لجستیک با  .۲۰۲
ها، ، پهپادهارباتی نوآورانه )اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، هایفناوری ریکارگبههوشمند، 

 ( و تجارت الکترونیک...ی الکتریکی، ناوگان خودران،هاشرانیپی، بعدسهچاپ 
ی چند عملکردایجاد مراکز لجستیک تخصصی کشاورزی، صنعتی و معدنی و  .۲۰3

 هافعالیتی تولید کاال بر مبنای الگوی مطلوب استقرار هاپهنهها و متناسب با ظرفیت

 
 ۱۴2۴1و ارتباطی نظام سکونتگاهی و مراکز اصلی فعالیت در افق  المللیهای بینگذرراه -۱۴نقشه 
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 2۰- مناطق مرزی ژهیوبهتراکم کممستعد در مناطق و توسعه فعالیت  تیجمع شیافزا ،
 جنوبی سواحل و راهبردی جزایر
به توسعه  و سواحل در جزایر هافعالیتصیص سهم درآمدی حاصله از استقرار تخ .۲۰۴

 این مناطق
در استقرار  المللیینب و ملی هایگذارییهسرما و تسهیل جذب هامشوقارائه  .۲۰۵
 در مناطق مرزی ژهیوبهی جدید هافعالیت

 هاآنو مدیریت یکپارچه  جزایر برای توسعه ایشبکه و ایمنظومه رویکرد اتخاذ .۲۰۶
با اولویت کیش،  و بنادر در جزایر هافرودگاه رقابتی عملکرد و سطح جایگاه، ارتقای .۲۰۷

 قشم و ابوموسی
وخت رسانی به کشتی ها( در رقابتی بانکرینگ )سی هاتیظرفی سازفعالتقویت و  .۲۰۸

 جزیره قشم

در مجموعه نظام فعالیتی جزایر )توسعه  راهبردی تعریف نقش خاص برای جزایر .۲۰۹
، تجارت، ترانزیت، خدمات های نو، گردشگرییانرژی دریامحور نظیر شیالت، هافعالیت
 ساخت و تعمیرات کشتی( ی،رسانسوختبندری، 

 و سرزمین اصلی تقویت پیوند بین جزایر .۲۱۰

 متناسب با نقش و عملکرد جزایر هازیرساختایجاد و تقویت  .۲۱۱

 جزایر توسعه در محلی جامعه نظامند مشارکت و آفرینی نقش .۲۱۲

و  ید بر استفاده از منابع تجدیدپذیر خورشیدیتأکبا  ین منابع پایدار آب و انرژیتأم .۲۱3
 امواج در جزایر

 های مهاجرتی به سمت مناطق مستعد کم تراکمیانجرهدایت هدفمند  .۲۱۴

 کشور یو جنوب یشرق یهای زیربنایی نواحو شبکه هازیرساخت تتقوی .۲۱۵

یژه وبهایدار و ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی مناسب ین منابع آب پتأم .۲۱۶
 نیمه شرقی و جنوب شرقی کشور

 یمرز یکوچک و روستاها یدر شهرها تیجمعو افزایش داشت نگه .۲۱۷
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 تیو تقو هازیرساخت جادیا یبرا یاز مبادالت مرز یناش هیسرما انیجر تیهدا .۲۱۸
 یمحل داتیتول

 و ممانعت از استقرار جمعیت و فعالیت در حریم سواحل حلآزادسازی حریم سوا .۲۱۹

 2۱- گرامردم و محورعدالت سرزمینی ییحکمروا نظام و اجتماعی سرمایه ارتقاء 
 اجتماعی مسائل در حاکمیتی و دولتی نهادهای پذیریمسئولیت و پاسخگویی افزایش .۲۲۰

 فرهنگی و

 فرهنگی و اجتماعی مسائل در لگریتسه عنوان به حاکمیتی و دولتی نهادهای نقش ایفای .۲۲۱
دهی به های اجتماعی رسمی و نهادهای مرجع در جهتافزایش سهم و نقش شبکه .۲۲۲

 های شهروندانمطالبات و خواسته
گیری در خصوص مسائل اجتماعی ی و تصمیمگذاراستیسدر  هااستانافزایش اختیار  .۲۲3
 یو فرهنگ

 و هااستان و کشور کالن سطح) اجتماعی مسائل و هاپدیده کردن امنیتی از اجتناب .۲۲۴
 حوزه این در اجتماعی و نرم رویکردهای اتخاذ و( محلی سطوح

ها ی اجتماعی و فرهنگی خاص اعتمادسازی و منطبق بر خواستههافعالیتتمرکز بر  .۲۲۵
 مختلف سرزمین های ساکنان مناطقیشگراو 

سازی و توانمندسازی اجتماعات محلی و مشارکت دادن مردم در فرایندهای تصمیم .۲۲۶
 ی توسعههابرنامهاجرای 
 مردم محوری نهادهای غیردولتی و نیآفرنقشبر  دیتأکهای اجتماعی با کاهش آسیب .۲۲۷

 مؤثرعنوان یک عامل به نهادی مردمهاسازمانگیری و تداوم فعالیت تسهیل در شکل .۲۲۸
 ایدر اقدامات توسعه

آموزشی، بهداشتی و  ژهیوبهفراهم نمودن دسترسی عادالنه به زیرساخت و خدمات  .۲۲۹
 و کمتر برخوردار درمانی با کیفیت مطلوب در سراسر کشور بخصوص مناطق مرزی

 و مدیریت یکپارچه سرزمینیحکمروایی انسجام بخش  .۲3۰
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ی، پاسخگویی، شفافیت، زیفساد ستاتخاذ و اجرای اصول حکمروایی خوب )نظیر  .۲3۱
گرایی( توسط نهادها شمولی، حاکمیت قانون، مشارکت، اجماعپذیری، برابری و همهمسئولیت

 ی دولتی و حاکمیتیهاسازمانو 
جمعیت و دسترسی به مسکن  المس تغذیه سالمت، نیتأم زندگی، به امید ارتقاء .۲3۲

 مناسب برای ساکنان همه مناطق کشور
 ی اجتماعیهامهیبگسترش پوشش و دسترسی به  .۲33

 22- اسالمی -ایرانی ارتقاء هویت ملی و تقویت انسجام 
 درونیبا مناطق  پیرامونی سرزمینمناطق  یوندهایپتعامالت و  تتقوی .۲3۴
 مناطق امنیت و توسعه در مذهبی هایگروه و ماقوا جمعی مشارکت زمینه ایجاد .۲3۵
 یژه مناطق مرزیوبهکشور  مختلف

توسعه  یهایگذاراستیس در یامنطقهی هاتشکلنهادها و  به اختیار تفویض .۲3۶
 کشور کالن یهاسیاست چارچوب ی درامنطقه

 رهنگی در پهنه سرزمیننمادهای اسالمی ایرانی با حفظ تنوع فاحیا و توسعه  .۲3۷
 اسالمی ایرانی و خانواده محور سالم سازی سبک زندگیتبیین، ترویج و نهادینه .۲3۸

 2۳- و بازدارنده جانبههمهامنیت  نیتأم 
 و تهدیدات مقابل در راهبردی یآورتاب منظور به ملی قدرت یهامؤلفه کلیه ساماندهی .۲3۹
 جانبههمه امنیت و بازدارندگی الگوی قالب در جنگ و تهدید زمان درها توأمان آن یریگبهره امکان

 فارسجیخل ژئوپلیتیکی منطقه در ییافزاهم و همگرایی توسعه .۲۴۰
یژه وبه یررسمیغ یهاسکونتگاهو ممانعت از گسترش  توانمندسازی ی،سامانده .۲۴۱
 شهرهاکالن پیرامون

ید بر تأکبا  یژه مناطق مرزیوبهسرزمین  مدیریت منیتیا هاییوهش اصالح و تغییر .۲۴۲
 مشارکت جوامع محلی



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد ۱۰2

 

 

تحقق  یدر راستا تیامن نیتأم یبرا یو مردم یاجتماع یکردهایقرار دادن رو مبنا .۲۴3
 یمردم داریپا تیامن

کویر  حاشیه پذیری نقاط روستایی و شهرهای کوچک و میانی واقع دریتجمعتقویت  .۲۴۴
 منطقه امنیت ارتقاء منظوربه و مناطق مرزی

، اجتماعی، ستیزطیمح)غذایی، آب،  جانبههمهتقویت و بسترسازی امنیت  .۲۴۵
 سرزمین  یآورتابپایداری و   با حفظ  (... اقتصادی و

 بازدارندگی کنندهتضمین قوی امنیتی-دفاعی ازهس تقویت .۲۴۶

 2۴- در استقرار جمعیت و  رعاملیغ پدافند و حظات و الزامات دفاعیمال رعایت
 فعالیت در پهنه سرزمین

 تهدیدات مقابل درها آن یریپذبیآس منظور کاهش به هاسامانه وها شبکه افزونگی .۲۴۷
راهم نمودن و ف (...ی وشناختگیاهی،  ی،ستیز ی،فرهنگامنیتی،  ،الکترونیکبری)سانرم  و سخت
 بحرانی شرایط در هاآنضروری  کارکردهای ادامه امکان

 یرسازادیو پا یبخشو تنوع هازیرساخت یسازیمواز ،دیراهبر یسازرهیذخ .۲۴۸
 هاها و شبکهسامانه

 مکران ید بر توسعه سواحلتأککاهش اتکا کشور به تنگه هرمز با  .۲۴۹

 سرزمین در جمعیت و فعالیت استقرار در ازیموردن فرهنگی قومی یهاناسبت رعایت .۲۵۰

 مهم و یسات حیاتی، حساستأس تجمیع از تمرکززدایی و جلوگیری .۲۵۱

 و سازیکوچک حساس، و حیاتی یهازیرساخت پایدارسازی و پذیریآسیب کاهش .۲۵۲
 پشتیبانی و خدماتی هایسامانه سازیموازی

ی رصد، پایش و تشخیص تهدیدات زیستی هازیرساختو  هاسامانهه تقویت و توسع .۲۵3
 یژه در مناطق مرزیوبهدر سطوح کالن ملی 

 یو مل یامنطقه ،یبحران در سطوح محل یکپارچه تیریمدفرماندهی و  یسازوکارها جادیا .۲۵۴
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 و غیرمترقبه حوادث وقوع از ناشی اثرات سازی حداقل و ساتیتأس ایمنی ارتقاء .۲۵۵
 جوارهم مناطق بر یاهستهو  برق پتروشیمی، گاز، نفت، صنایع در بحرانی

 سازمان فضایی مطلوب -۵ماده 
، نظام هیپا ایدرو چند عملکردی، اقتصاد متنوع و  مرکزی، چند چندسطحیشبکه 

تراکم مناطق مستعد کمآفرین، افزایش جمعیت و توسعه فعالیت در سکونتگاهی پویا و نقش
جنوبی و پیوند مناسبات ایران با دنیا، از  و سواحل راهبردی ، جزایرویژه در مناطق مرزیبه

متعادل،  توسعهاست که منجر به  ۱۴۲۴های سازمان فضایی ایران در سال ترین ویژگیمهم
 .وازن و انسجام فضایی سرزمین شده استمت

سرزمین ایران به عنوان قلب منطقه جنوب غرب آسیا، نقشی مفصلی در مسیر گذرراه های 
ی مندبهره .کنداطالعات و ارتباطات آسیا و اروپا ایفا می شبکهی و امنطقهو  یالمللنیبترانزیت 

قتصادی آن، منجر به ارتقاء وزن ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی از این موقعیت راهبردی و مزایای ا
 .ایران در منطقه شده است

فرهنگی ایران با کشورهای منطقه و جهان در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و  پیوند
، با نقش مدیریت، نظارت و راهبری ارتباطات در سطح اول، شهر تهران .دو سطح برقرار است

، ، اصفهان، شیراز، بندرعباساهواز، ، کرمانشاه، مشهدو با همکاری شهرهای تبریز یالمللنیب
شهرهای  شبکهتعامل کشور با جهان را برقرار ساخته  و به  و ساری ، رشتچابهار، ، زاهدانکرمان

 هیالمرزی به شهرهای در سطح دوم با اعطاء نقش مدیریت تعامالت میان .اندجهانی پیوسته
مرزی با )به عنوان مرکز تسهیل و پشتیبانی تعامالت میان ی مرزیهااستانسرزمین در  پیرامونی

 .مسایگان دارای مرز مشترک آبی و خاکی برقرار استکشورهای همسایه(، ارتباط ایران با ه
هایی نظیر کانون به عنوان درگاه اقیانوسی و داالن اقتصادی سرزمین، با ویژگی چابهار

 شبکهدر  ، قطب تجارت و محور اصلی ترانزیت منطقه مکرانهیپا ایردمبادالت اقتصادی 
 .کندی مینیآفرنقش یالمللنیبارتباطات 
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کاال در دو  نیتأمبه مبادی مرزی و مراکز توزیع و  ی اتصال شهرهای مرزیهازیرساخت
به شهروندان کشورهای همسایه  گردشگری -درمانی-موزشیو خدمات آ شدهتیتقوسوی مرز 

 .شودیمی سکونتگاهی مرزی ارائه هاکانوندر 
و  ستیزطیمحو سازگار با  گرفتهشکل استقرار فعالیت و جمعیت در قلمروهای مستعد توسعه

های اکوسیستم و ارزشمند طبیعی به ویژه فردمنحصربهای قلمروه .است تغییر اقلیم متناسب با اثرات
 های آبی کشور حفاظت و احیاءها و پیکره، رودخانههابهای طبیعی، تاآلجنگل دریایی و ساحلی،

ی و در ارزیابی اقتصادی لحاظ شده است و گذارارزش خدمات اکوسیستمی سرزمین .شده است
 .اندشدهی نوین مدیریت هایآورفندها با ی محیطی به ویژه انواع پسمانهاندهیآال

و رویکرد حکمروایی پایدار آب و  افتهیتحقق های آبخیزمدیریت جامع و یکپارچه حوضه
استقرار فعالیت  ازیموردنآب پایدار  .تعادل بخشی کمی و کیفی بین منابع و مصارف جاری است

ی از منابع آب سبز، منابع آب برداربهرهنابع آب و و جمعیت از طریق مدیریت هوشمند م
 .شده است نیتأمآب خاکستری  یی آب دریا و بازچرخانیزدانمکنامتعارف مانند 

ی هیدروکربوری و تجدیدپذیر، تعاملی هایانرژی از منابع غنی مندبهره واسطهبهایران 
ی ژئوپلیتیک هاحوزهراهبردی وجانبه با کشورهای همسایه و کشورهای واقع در عمق سازنده و د

 یالمللنیبی هانامهتفاهمو  هامانیپهمچنین، با انعقاد  .در زمینه صادرات و تبادالت انرژی دارد
نگی و در سطح منطقه، ضمن دستیابی به بازارهای هدف در کشورهای همسایه، روابط فره

را مهار  گردوغباری هاکانون ژهیوبهی منطقه تزیسمحیطاجتماعی را تعمیق بخشیده و معضالت 
 .ی مرزی را تضمین نموده استهاآبو پایداری منابع 

ی باال، ضمن کاهش خام فروشی، صادراتبا ارزش  انیبندانش کشور با تولید محصوالت متنوع
ی در تولید و رقابت ی منعطف و محلهاسیاست .ی نموده استنیآفرنقشزنجیره ارزش جهانی  در

مراکز  .است ساماندهی شده ی در مناطق مرزیررسمیغاقتصاد  اتخاذ و المللنیبدر عرصه روابط 
های کارآفرینی بومو زیست افتهیتوسعهی اطالعات و ارتباطات و مناطق دیجیتالی آورفنرشد 

 .موده استنوآورانه ارتباط مطلوب دانشگاه و صنعت را برقرار ن



 ۱۰۵ دوم: سند ملی آمایش... بخش دوم: اسناد مصوب آمایش سرزمین/ فصل

 

 

ی برداربهرهی با افتگیتوسعه در افقهای فعالیتی کشاورزی سرزمین ها و کانونها و قطبپهنه
در ی او منطقهی سرزمین و تحوالت فناورانه در مقیاس فراملی، ملی هاتیقابلو  هاتیمزاز 

یژه تولید محصوالت راهبردی و و .کنندیمی نیآفرنقش در سرزمین همکار یهاشبکه قالب
وری تولید کشاورزی و ی مستعد توسعه، افزایش بهرههاپهنهباال در  افزودهارزشصادراتی با 

 .امنیت غذایی را فراهم نموده است نیتأم
صنعت و صنایع معدنی با کاربست  افزودهارزشو سهم  شدهمتوقفخام فروشی مواد معدنی 

ی صنعتی و معدنی هافعالیتاکز مر .است افتهیتحقق ۱۴۲۴در افق  ایرویکرد توسعه خوشه
ای در قالب شبکه همکار در پهنه های منطقهها و مزیتدار ملی مبتنی بر تخصصاولویت

 .ندینمایمسرزمین ایفای نقش 
های گردشگری ها، محورها و قطبسرزمین در قالب پهنه های گردشگریها و قابلیتمزیت
استقرار برخی  .ارتقاء داده است یالمللنیبگردشگری  زهحوایران را در  آوازهجذاب، 
 هاآنمطلوب و خروج  توسعههای در حاشیه مانده بر مدار گردشگری، عاملی مهم در سکونتگاه

 .از انزوا است
تحدید جمعیت در منطقه  .همچنان پایتخت سرزمین ایران است تهران ۱۴۲۴در سال 

 .ی تهران و تمرکززدایی فعالیتی از شهر عامل مهمی در تعدیل جمعیت تهران استشهرنکال
، ، اهواز، کرمانشاه، شیراز، تبریز، اصفهانقاء جایگاه عملکردی و خدماتی شهرهای مشهدارت

با توزیع جغرافیایی مطلوبی که دارند عاملی  و ساری ، رشتچابهار، ، زاهدان، کرمانبندرعباس
هستند و نظام سکونتگاهی  ی صنعتی و جمعیت در شهر تهرانهافعالیتمهم در کاهش تمرکز 

 .رسانی پهنه کشور را به تعادل رسانده استمراتب خدماتسلسله و
که در پیوند عملکردی و خدماتی  هاآنشهرهای همکار  مجموعهشهرهای سطح دو و  شبکه

با شهرهای سطح یک قرار دارند منجر به استقرار متعادل فعالیت و جمعیت در سرزمین ایران 
در سطوح  افزاهمهای عملکردی ب محورها و پهنهی هم پیوند در قالهافعالیتشده است و با 

 .کنندی مینیآفرنقشای فراملی، ملی و منطقه



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد ۱۰۶

 

 

ریزی در مقیاسی فراتر از مناطق ها به عنوان سطح فضایی جدید برنامهشهر منطقه
سرزمین، عامل  انهیمهای شمال و جنوب، شرق و غرب و آفرینی در پهنهی با نقششهرکالن

 .عادل فضایی در سازمان فضایی سرزمین هستنداصلی انسجام و ت
تمرکز در سرزمین و ممانعت از گسترش کالبدی و  دیپدتشدید در راستای جلوگیری از  

ترین سیاست مدیریت شهری به مهمی، تمرکززدایی از مناطق کالنشهرکالنرویی مناطق پراکنده
تبدیل  و شیراز ، تبریزرشت، ، مشهد، کرجاصفهان ،در شهرهای تهران ژهیوبهی شهرکالنمناطق 

شهری به همین منظور رشد جمعیتی و کالبدی در شهرهای مادر همه مناطق کالن .شده است
 .کشور محدود شده است

کشور متناسب با سطوح یک و دو نظام سکونتگاهی، نظام بهداشت و درمان و آموزش عالی 
کنند و با نفوذ عملکردی این شهرها ارائه می حوزهخدمات تخصصی سطح یک و دو را در 

رسانی بهداشت توزیع فضایی مناسبی که صورت گرفته، سازمان مطلوب و متعادلی از خدمات
 .پهنه سرزمین برقرار است و درمان و آموزش عالی در

های استقرار فعالیت و سته حمل و نقل ترکیبی و لجستیک متناسب با کانونشبکه پیو
فرآیندهای زنجیره تأمین و  سازیبهینه جهت لجستیکی در مراکز .اندجمعیت سازماندهی شده

ای و مراکز لجستیک تخصصی طقه، ملی، منیالمللنیبدر سه سطح  هاهزینه کاهش توزیع بار و
 .اندزی و صنعتی متناسب با الگوی استقرار فعالیت و جمعیت در سرزمین ایجاد شدهکشاور

میرجاوه، میلک، ماهیرود، دوغارون، سرخس، اینچه برون، آستارا، بازرگان، سیرانبند، باشماق، 
، بندر امام خمینی )ره(، بندر امیرآباد خوزستان ،بندرعباس، ، جاسکچابهارخسروی، شلمچه، 

المللی، برخی از های بینهای اصلی ارتباطی کشور با شبکه جریانعنوان دروازهو بندر انزلی به
 .ی هستندالمللنیبمراکز لجستیک در سطح 

  



 ۱۰7 دوم: سند ملی آمایش... بخش دوم: اسناد مصوب آمایش سرزمین/ فصل

 

 

 
 ۱۴2۴1سازمان فضایی مطلوب در افق  -۱۵نقشه 

                                                                                                                                       
  1۴10سند ملی و  استان خوزستان  آمایش سرزمین در افق های اطلس نقشه ۲پیوست شماره برای مشاهده نسخه رنگی به  - 1

 مراجعه فرمایید.های ملی مصوب شورای عالی آمایش سرزمین / قسمت اول نقشه



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد ۱۰۸

 

 

 
 1ند عملکردی، چندمرکزی و چچندسطحیشبکه  -۱۶نقشه 

 الزامات تحقق و اجرایی شدن سند 
 آمایش مطالعات پویایی و به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و استمرار -۶ماده 

( و نظارت بر اجرای سند ملی و استانی، سازمان موظف است، سالهپنجای سند )و بازنگری دوره
وسعه فضایی کشور را تهیه و آماده ظرف مدت حداکثر شش ماه، سامانه پایش و ارزیابی ت

های اجرایی، نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی موظف هستند کلیه دستگاه .برداری نمایدبهره
ی عمرانی، هاپروژهو  هاطرحسامانه،  ازیموردنهای مکانی مستند و ضمن تکمیل اطالعات و داده

مراحل تصویب و اجرا در سامانه  گذاری، تولیدی و مشارکتی خود را قبل از، سرمایهیاتوسعه

                                                                                                                                       
  1۴10ن  آمایش سرزمین در افق های سند ملی و  استان خوزستااطلس نقشه ۲پیوست شماره برای مشاهده نسخه رنگی به  - 1

 مراجعه فرمایید.های ملی ین / قسمت اول نقشهمصوب شورای عالی آمایش سرزم
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انطباق آن را با اسناد آمایش سرزمین  ی آمایش سرزمینعال یشورامذکور ثبت نموده و دبیرخانه 
 .ه استعالم از سامانه استها منوط به نتیجاجرای این طرح .در سطح ملی و استانی بررسی نماید

ساز و کار اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه تهیه و  نامهنیآئ -۱تبصره 
 .تصویب خواهد شد ی آمایش سرزمینعال یشوراکمیسیون تخصصی در  دییتأو پس از 

ی مورخ عال یشوراوب مص آمایش سرزمینی ملی هایریگجهتبا توجه اینکه  -2تبصره 
 ۴و  3این سند، جایگزین مواد  ۴بوده است، لذا ماده  موردتوجهدر تدوین این سند  ۲/۵/۹۹

 .شودیم هایریگجهت
ای، های توسعه منطقهسازمان مکلف است مفاد این سند را در تدوین برنامه -7ماده 
ی ساالنه هابودجهن تنظیم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنی سالهپنجی توسعه هابرنامه

 .محقق گردد ۱۴۲۴ی که سازمان فضایی مطلوب افق اگونهبهلحاظ نماید 
نسبت  سال کظرف مدت ی ربطذیی اجرایی هادستگاهسازمان موظف است با همکاری  -۸ماده 
ی او تدوین اسناد آمایش منطقه ۱۴۲۴بندی آمایشی کشور براساس سازمان فضایی مطلوب افق به منطقه

 .ی ارائه نمایدعال یشوراکمیسیون تخصصی، برای تصویب به  دییتأاقدام نموده و پس از 
های اجرایی ملی و استانی مکلف به رعایت مفاد سند ملی آمایش تمامی دستگاه -9ماده 

با هماهنگی کامل با دبیرخانه و در چارچوب  اندمکلفی اجرایی هادستگاه .باشندسرزمین می
های الزم به ها و یا بخشنامهبالغی دبیرخانه، نسبت به تدوین تمهیدات، دستورالعملی اهابخشنامه

پس از تصویب سند اقدام  سال کی خویش، ظرف مدت یتیمأموری مفاد مرتبط با حوزه منظور اجرا
 .ی، به دبیرخانه ارائه نمایندعال یشورادر  دییتأنموده و برای طی مراحل بررسی و 

نسبت به تدوین  ربطذیی اجرایی هادستگاهر مکلف است با همکاری وزارت کشو -۱۰ماده 
الیحه اصالح قانون تقسیمات سیاسی کشور و اصالح ضوابط مربوطه با توجه به مفاد سند، ظرف 

 .ی ارائه نمایدعال یشورابه  دییتأاقدام نموده و برای بررسی و  سال کمدت ی
 صنعت، وزارت کشاورزی، جهاد رتوزا همکاری با است مکلف نیرو وزارت -۱۱ ماده
 سند مفاد به توجه با و بودجه و برنامه سازمان و ستیزطیمح حفاظت سازمان تجارت، و معدن



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد ۱۱۰

 

 

 در آن بازنگری وسال  کی مدت ظرف ،یزیربرنامه قابل آب مصوبه سینوشیپ تهیه به نسبت
 .نماید ارائه یعال یشورا به تصویب و کمیسیون به بررسی برای و اقدام سالهپنج حداکثر یاهدوره

ای را منطقه و ملی کشت سند؛ الگوی مفاد به توجه با است مکلف کشاورزی جهاد وزارت -۱2 ماده
 حداکثر یهادوره در آن بازنگری وسال  کی مدت ظرف مصوب یزیربرنامه قابل آب گرفتن نظر با در
 .نماید ارائه یعال یشورا به تصویب به کمیسیون تخصصی و بررسی برای نموده و اقدام سالهپنج

 نسبت است مکلف کشاورزی جهاد وزارت سرزمین، اراضی کاربری تغییرات پایش منظور به
 اختیار در و نموده اقدامساله پنج صورت به ملی سطح در اراضی کاربری یهانقشه تهیه به

 مطالعات یهاافتهبا توجه به ی کشاورزی مستعد )مرغوب( همچنین اراضی .دهد قرار دبیرخانه
 بودجه و برنامه سازمان همکاری با و کشاورزی جهاد وزارت توسط آمایش، استانی و ملی سند

 تصویب کمیسیون تخصصی وبه  بررسی ایبر و تعیین سال کظرف مدت ی نیرو وزارت و کشور
 .نماید ارائه یعال یشورا به

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با توجه به سند و با همکاری سازمان  -۱۳ماده  
، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ستیزطیمحکشور، وزارت نفت، سازمان حفاظت  برنامه و بودجه

ی صنعتی ملی و استانی هاتیاولو، صنایع، معادن و کشاورزی نسبت به تعیین بازرگانیاتاق  نیرو،
 .ی ارائه نمایدعال یشورااقدام و برای بررسی به کمیسیون و تصویب به 

ها و ، بنگاههاشرکت، مؤسساتی اجرایی، نهادهای عمومی، هادستگاهکلیه  -۱۴ماده 
ی هاحوزهدر  اندمکلفولتی و غیردولتی و نیروهای نظامی و انتظامی واحدهای صنعتی د

، ستیزطیمحی خود نسبت به ایفای مسئولیت اجتماعی در قالب حفظ هافعالیتجغرافیایی 
 .سالمت جامعه و میراث فرهنگی و طبیعی اقدام نمایند

صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است با همکاری تجاری،  ی مناطق آزادعال یشورادبیرخانه  -۱۵ماده 
نسبت به تبیین الگوی توزیع فضایی و محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با  ربطذی اجرایی یهادستگاه

 .ی ارائه نمایدعال یشورااقدام و برای بررسی و تصویب به  سال کتوجه به سند ظرف مدت ی

ف مدت شش ماه با همکاری سازمان وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظر -۱۶ماده 
.ی ارائه نمایدعال یشورانسبت به تعیین محدوده هر شهرمنطقه اقدام و برای تصویب به 



 

 

 

 

   شیآما یعال یمصوب شورا ۱۴۱۰در افق  خوزستان استان شیآماسند ابالغیه 
 27/۱2/۱۳99۱مورخ  7۱۵۰۳۱به شماره  نیسرزم

 فیعمل به تکل یدر راستا ،۱۱/۱۲/۱3۹۹در جلسه مورخ  نیسرزم شیآما یعال یشورا
ماده )الف(  قانون برنامه ششم توسعه کشور و به استناد بند  (۲۶)ماده  )الف(بند  (۱)جزء 

 یشورامجلس  ۱۰/۱۱/۱3۹۵)مصوب  کشور توسعه یهاهبرنام یقانون احکام دائم (3۲)
 یشورا رخانهیکه ممهور به مهر دب یاسناد استان و یشامل سند مل نیسرزم شی( سند آمایاسالم
 :و مقرر نمود است را مصوب دهیگرد نیسرزم شیآما یعال

 یکشور الزام ییاجرا یهادستگاه هیکل یمفاد آن برا تیسند، رعا نیابالغ ا خیاز تار -۱
 ن،یتوسعه سرزم یعنوان مرجع استقرار نظام راهبربه نیسرزم شیآما یعال یشورا .باشدیم

 .ردسند را بر عهده دا نیا ینظارت بر حسن اجرا تیمسئول

                                                                                                                                       
 است. منتشرشدهدر روزنامه رسمی  1/1۴00/ ۲5 مورخ ۲۲157 شماره به 13۹۴ نامهژهیو - 1

 سومفصل

در افق  خوزستان استان شیسند آما

 شیآما یعال یمصوب شورا ۱۴۱0

 نیسرزم



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد ۱۱2

 

 

از مقررات  یبخش میقانون تنظ (۲3)ماده  ونیسیکم رخانهیو دب اقتصاد یشورا رخانهیدب -۲
اهداف و  قیطرح و پروژه، از تطب شنهادیهرگونه پ یاز بررس شیاند پ( موظف۲دولت ) یمال

 .ندیحاصل نما نانیسند اطم نیها با مفاد او پروژه هاطرح نیا ییجانما
و  جینتا یو اجرا یریپذارتقاء تحقق یدر راستا ،نیسرزم شیآما یعال یشورا -3

 .دیالزم را فراهم نما یو قانون یحقوق باتیسند، ترت نیا یهایگذاراستیس
 شیرصد و پا یکم یاهو سنجه هاشاخص ،نیسرزم شیآما یعال یشورا رخانهیدب -۴

در  یو پس از طرح و بررس نیسند را تدو نیا یهایگذاراستیو س جینتا یتحقق و اجرا
 .سند قرار دهند وستیدر پ ،یتخصص ونیسیکم

 شیاند بالفاصله اسناد آمامکلف هااستان یزیرو برنامه تیریو سازمان مد استانداران -۵
 یسند مل یگذاراستیو س جیبا نتا یاپروژه ایهرگونه طرح  یرا قبل از مطالعه و اجرا هااستان
 .دهند قیتطب نیسرزم شیآما

 یکشور و صندوق توسعه مل یهابانک هیکل ران،یا یاسالم یجمهور یبانک مرکز -۶
ها، پروژه یاجرا یبرا یگذارهیسرما یمنابع مال نیو تأم التیتسه یموظف هستند قبل از اعطا

 .ندیحاصل نما نانیاطم نیسرزم شیها با سند آمااز انطباق آن
کشور،  و اجتناب از هدر رفت منابع نیتوسعه سرزم یمنظور استقرار نظام راهبردبه -۷
 ییاجرا یهادستگاهجامع  ای یراهبرد یهاطرحعم از کشور )ا ینیاسناد توسعه سرزم یتمام

و  هایگذاراستیبر س یمبتن ستیبایو مانند آن( م یجامع شهر یهاطرحکشور، 
با  ی)با هماهنگ رتیمغا صیدر صورت تشخ ایو  نیتدو دسن نیا یابالغ یهایریگجهت

 .رندیقرار گ ی( موردبازنگرنیسرزم شیآما یعال یشور رخانهیدب
 وستیبه عنوان پ ب،یمراحل تصو یمدنظر وزارت اطالعات پس از ط یتیمالحظات امن -۸

 .محرمانه سند قرار خواهد گرفت
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  مصوب شورای عالی آمایش سرزمین  ۱۴۱۰در افق  خوزستان استانسند آمایش
و رییس سازمان  جمهورسییرابالغی معاون  27/۱2/۱۳99مورخ  7۱۵۰۳۱به شماره 

  آمایش سرزمین برنامه و بودجه کشور و رییس شورای عالی

قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و  (۲۶)ماده  )الف(به استناد جزء یک بند 
ی توسعه کشور، شورایعالی آمایش سرزمین در جلسه هابرنامهدائمی قانون احکام  (3۲)ماده 
در دو قسمت راهبردی و  ۱۴۱۰را درافق  خوزستان آمایش استان ، سند۱۱/۱۲/۱3۹۹خ مور

 :اجرایی به شرح زیر تصویب نمود

 استان خوزستان شیسند آما
 میو مفاه فیتعار -۱ ماده
 :روندیمشروح مربوط به کار م یدر معان ریسند اصطالحات ز نیا در

  نیسرزم شیآما یعالیشورا :یعالیشورا
  نیسرزم شیآما یلعایشورا رخانهیدب :رخانهیدب

بَرگرفته از اسناد فرادستِ سطوح  نیادیاهداف بن استان: ییتوسعه فضا نیادیبن اهداف
 یبرا ییو مبنا احصاء یتفکر ارزش کردیو مسائل استان در قالب رو هاتیو قابل یامنطقه -یمل

  .ردیگیانداز توسعه استان قرار مچشم یطراح
و  یمل اسیاستان در مق یهاتیها و مامورنقش :یاقهو منط یم كار ملیاستان در تقس نقش
عمده  شاتیروندها و گرا لیو تحل بانیاسناد فرادست، مطالعات پشت یبر اساس بررس یامنطقه

 .گرددیم نییدر استان، تع ریدر طول دو دهه اخ
آن  یهاتیانداز توسعه استان و مأمورچشم آن: یهاتیتوسعه استان و مأمور اندازچشم

 یهادگاهیاستان، د یو مسائل اساس هاتیقابل ن،یادیبر الزامات اسناد فرادست، اهداف بن یبتنم
استان،  یاصل ی)عملکردها یو منبعث شده از نقاط لنگرگاه ینخبگان و مقامات ارشد استان

توسعه  یهاتیمامور ن،یعالوه بر ا .گرددیارائه م ینگارندهیآ کردی( با رو...استان و  بِرند ایآوازه 
استان در  تیهدف و مامور ریانداز، مسچشم هیانیب یرونیو ب یبر الزامات درون یاستان مبتن

 .داردیم انیانداز را بتحقق چشم یراستا



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد ۱۱۴

 

 

استان است که بر اساس  یتوسعه آت یهایریگجهت نیتراز مهم پابرجا: یراهبردها
  .گرددیم نییوضع موجود استان تع ییُمتصور و سازمان فضا یوهایسنار

 شیآما هیهمان طرح پا ای ییکالن نظام فضا یبندشکل :ییکالن نظام فضا یبندشکل
و  یاصل یراهبردها، قلمروها نیا ییپابرجا و استنتاج الزامات فضا یبر راهبردها یاستان، مبتن

 یو قلمروها یارتباط یدورهایو كر ییربنایز یاصل یهات، شبکهیست و فعالیمراكز عمده ز
ت و استقرار ینامناسب توسعه فعال یقلمروهات و یت و استقرار جمعیفعال هتوسع دارتیولوا

 .دینمایت استان را مشخص میجمع
)مناطق( استان در قالب ینواح یهاتخصص توسعه استان: یهاتیو اولو هاتخصص

 یدر راستا )مناطق( ینواح نیتوسعه در ا دارتیاولو یهاو عرصه هافعالیت تریلیتفص یکُدها
  .گرددیطرح م ییکالن نظام فضا یبندشکل

 یهامجموعه اقدامات و دستورالعمل در استان: هابخشتوسعه  ینیسرزم یهاسیاست
 یهااستان، در چارچوب شیاهداف موردنظر در برنامه آما ایبه هدف  دنیکه در جهت رس ینیمع

  .شودیو به اجرا گذاشته م نییمشخص شده تع یراهبردها
 یبندمختلف شکل یهاهیال یگذارهمیاز رو :یافتگیاستان در افق توسعه  ییسازمان فضا ریتصو

نظام  یالگو ،ینظام خدمات اجتماع یالگو ،یگاهنظام سکونت یالگو ،هافعالیتاستقرار  یالگو
 ،یعیطب یهایبندپهنه یهاهیال رینظ هیپا یهاهیبه همراه ال ییربنایز یهاشبکه یخدمات برتر، الگو

 .ردیگیاستان را شکل م ییسازمان فضا یبندشکل ریتصو ...و  یکشور ماتیتقس
راستا هماهنگ و هم یهاها و پروژهاز طرح یامجموعه ش استان:یآما ییاجرا یهابرنامه

ها در چارچوب آن یو با اجرا رندیگی( شکل مینیسرزم ای یبرنامه)بخش کیکه در چارچوب 
استان  شیبرنامه آما یهاشده، هدف دهیشیاند شیاز پ ییاجرا یهان و روشکال یهایریگجهت

 .شودیمحقق م
 ۲درجه  زیآبر یهاحوضه ریدپذیسهم آب استان از منابع آب تجد :یزیرقابل برنامه آب

انتقال  یهاطرح قیاز طر ایبوده و  زیآن حوضه آبر نفعانیاز ذ یکیکشور که استان  گانهیس
شامل منابع  یزیرمنابع آب قابل برنامه .شودینابع آب به استان منتقل مم ،یاحوضهنیب
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شور درون شور و لب)پَساب و منابع آب رمتعارفی( و منابع آب غیرسطحیز و یمتعارف)سطح
 .باشدی( مایدر ییزداو منابع آب نمک ینیسرزم

 است: ریاستان خوزستان به قرار ز شیآما یسند راهبرد -2 ماده
 نیادیداف بناه -2-۱

 یاقتصاد یایکار -
 ها کاهش عدم تعادل -
 و متوازان داریتوسعه پا  -
 رعاملیپدافندغ ،یتیامن ،یالزامات دفاع یریکارگهب قیاستان از طر تیارتقاء سطح امن  -
 استان یاتوسعه یهابحران در برنامه تیریو مد

 یاو منطقه یم كار ملیاستان در تقسنقش  -2-2
 یم كار ملیاستان در تقس یتخصص فیو وظا نقش

 صنعت  
نفت  یهافرآورده دیاستان خوزستان در استخراج نفت و گاز و تول کمی گاهیحفظ جا -

 .در کل استان
و  ییایمیش عیسهم ممتاز استان خوزستان در صنا یابیو باز کمی گاهیحفظ جا -
شده، مواد  هیتصف یتنف یکوره کک، ساخت فرآورده ها یهاکشور )ساخت فرآورده یمیپتروش

و ساخت  هیبه شکل اول یکیازت، ساخت مواد پالست باتیبه جز انواع کود و ترک یاساس ییایمیش
مورد مصرف،  ییایمیمواد ش ریو سموم دفع آفات و سا والتساخت محص ،یمصنوع کیالست

مشابه، مرکب چاپ و انواع بتونه، محصوالت  یساخت انواع رنگ، روغن جال و پوشش ها
ها، ها، دترژانصابون و پاک کننده ییو دارو یمورد استفاده در داروساز ییایمیمواد ش ،ییودار

 افیال دینشده و تول یبندطبقه ییایمیش التکننده و پرداخت، ساخت محصوزیتم یهافراورده
 یهاشهرستان ییدر قلمرو فضا یمیو پتروش ییایمیش عیصنا ی( و توسعه و ساماندهیمصنوع

  .آبادان و ماهشهر ر،یرامش ،یآغاجار ه،یدیهبهان، امب جان،یهند
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ساخت  ،ی)ساخت آهن و فوالد اساس یفلزات اساس عیاستان در صنا گاهیارتقاء جا -
ماهشهر و در  –آبادان  یهاشهرستان یی( در قلمرو فضایآهنریو فلزات غ یمتیق یفلزات اساس

شوش، شوشتر و  مشک،یول، اند)دزف ۴(، منطقه هیدیو حم ،کارونی)اهواز، باو ۱منطقه 
 .(زهیو هو ادگان)دشت آز ۹گتوند( و منطقه 

 دیتول ،یلبن ی)فرآورده ها یدنیو آشام ییغذا عیصنا گاهیو ارتقاء جا دیتوسعه تول -
کاکائو، شکالت و انواع نقل  دیتول ،یمحصوالت خباز دیتول ،ینشاسته و محصوالت نشاسته ا

  .نشده( در کل استان یطبقه بند ییمحصوالت غذا ریو آبنبات، ساخت سا
 ییایحمل و نقل در زاتیو تجه یموتور هینقل لیساخت وسا عیدر صنا شرفتیپ -

راه آهن و تراموا و  ویساخت انواع لوکوموت ،یموتور هینقل لیبدنه وسا ی)ساخت بدنه و اجزا
خت انواع )سا زاتیآالت و تجهنیماش ق،یو قا یانواع کشت ریساخت و تعم ،یلیر زاتیتجه

انتقال  یکیمکان زاتیچرخ دنده، تجه نگ،یساخت انواع بلبر ،سوپاپ ر،یپمپ، کمپرسور، ش
 ازی(، قطعات و ادوات مورد نیکی)ساخت انواع محصوالت پالست کیو پالست کی(، الستروین

 عیو صنا ییغذا عیصنا ،یکشاورز یملیو تک یلیتبد عیصنا ،یمینفت و گاز و پتروش عیصنا
، شوش ،  مشکی)دزفول ، اند ۴ مناطق ییدر قلمرو فضا زاتیآالت و تجه نیماش) هیاپایدر

و هفتگل(،  ری)رامهرمز، رامش ۶(، منطقه هیدیو ام ی)بهبهان، آغاجار ۵ند(، منطقه شوشتر و گتو
 .و باغملک( ذهی)ا ۸( و منطقه کایو اند یالل مان،ی)مسجد سل ۷منطقه 
 ۲ (، منطقههیدیو حم ،کارونی)اهواز، باو ۱ اطقبر من دیو قطعات با تاک هینقل لیوسا -

و  ری)رامهرمز، رامش ۶ و شادگان(، منطقه جانی)ماهشهر، هند 3آبادان و خرمشهر(، منطقه )
 .(کایو اند یالل مان،ی)مسجد سل ۷هفتگل(، و منطقه 

 .مانیبهبهان، هفتکل و مسجد سل یهاشهرستاندر قلمرو  مانیس دیتوسعه تول -
کاغذ، کاغذ و مقوا( در قلمرو  ری)ساخت خمیکاغذ و محصوالت کاغذ دیتوسعه تول -

 .آبادان، خرمشهر، اهواز، سوسنگرد، دزفول ، کارون و شوش یهاشهرستان
با  هیاپایدر عیدر بخش صنا یو فرامل یو صدور آن در سطح مل انیدانش بن داتیتول -
 .)آبادان و خرمشهر(  ۲ بر منطقه دیتاک



 ۱۱7 استان خوزستان  ... وم: سند آمایشس فصل /…بخش دوم: اسناد مصوب 

 

 

 یگردشگر
 ات،یدفاع مقدس، عتبات عال ،یخیتار ،یفرهنگ یدر  گردشگر ژهیو گاهیااحراز ج -

 .کل استان ییدر قلمرو فضا یعیطب
 .شهرستان اهواز ییدر قلمرو فضا یدرمان سمیتوسعه تور -
بندر ماهشهر و  یهاشهرستان ییدر قلمرو فضا تیترانز یارتقاء و توسعه گردشگر -

 ،یتیمحور ترانز ،یتجار یتان جهت گسترش بازارها)ره( به سمت شمال اس ینیبندر امام خم
 -اهواز – مشکیبا کشور عراق، دو محور اند یاستان به لحاظ همجوار یارتیز-یگردشگر
 .اهواز -ذهیا -و محور دوم دهدز زهیخرمشهر و چذابه، دشت آزادگان و هو -شلمچه
دزفول،  یهاشهرستانپشت سد در  یهااچهیدر تیبا اولو ییایو در یآب یگردشگر -

و ماهشهر و سواحل رودخانه در اهواز  جانیگتوند و سواحل هند ذه،یا مان،یبهبهان، مسجد سل
شادگان و کل  یالملل نیو کارون سه و تاالب ب مشکیکرخه، اند یو آبادان خرمشهر، سدها

  .رود ندفارس و ارو جیسواحل خل
 .آبادان، خرمشهر و ماهشهر مان،یاهواز، مسجد سل یهاشهرستان تیبا اولو یصنعت یگردشگر -
 .اهواز، آبادان و خرمشهر یهاشهرستان تیبا اولو یپزشک یگردشگر -

 یکشاورز
کلزا و ذرت در قلمرو غرب و  شکر،یبر کشت گندم ، ن دیبا تاک یزراعت یهافعالیت -

 و کشت کنجد در زیریبرنامهکارون بزرگ و در سقف آب قابل  زیشمال استان و در حوضه آبر
و کشت شلتوک )استمرار آن مشروط به  زهیبهبهان، هو ه،یدیحم یهاشهرستان ییقلمرو فضا

شوشتر، شوش، اهواز،  یهاشهرستان یی( در قلمرو فضایمل سطح یابالغ یدستورالعمل ها
   .کارون، باغملک و رامهرمز ه،یدیحم ،یباو

 ،یباو)ادان و اهواز شادگان، آب یهاشهرستان ییدر قلمرو فضا یباغدار یهافعالیت -
باغملک،  ذه،یا یهاشهرستاندار  بیش ی(، دزفول و شوش و اراضالتی( )نخهیدیکارون و حم
 .یو الل کایاند مان،یمسجد سل

 .جانیآبادان ، خرمشهر، اهواز و هند یهاشهرستاندر  التیش یهافعالیتتوسعه  -



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد ۱۱۸

 

 

در  یو فرامل یسطح مل محصول خرما در یلیوابسته و تبد یهافرآورده دیمرکز تول -
 .شادگان، اهواز، آبادان و بهبهان یهاشهرستان

 یتا جنوب شرق ی، مركزیمناطق شرق ییدر قلمرو فضا یدامپرور یهاتیتوسعه فعال -
 زه،یاهواز، شادگان، دشت آزادگان، هو یهاشهرستان نیچناستان در بهبهان و هم یو شمال

 .ریرامهرمز و رامشباغملک، هفتکل،  ذه،یآبادان، خرمشهر، ا
شوش، دزفول،  یهاشهرستان ییگندم در قلمرو فضا رینظ کیمحصوالت استراتژ -
ذرت در قلمرو - یشوشتر، شادگان، باو یهاشهرستان ییدر قلمرو فضا شکرین -شوشتر
شوش،  یهاشهرستان ییکلزا در قلمرو فضا-مشکیشوش، دزفول، اند یهاشهرستان ییفضا

 .بهبهان، شوشتر
شوش،  یهاشهرستانکلزا، شبدر و غالت در قلمرو  ژهیبه و یکشاورز یبذرها دیتول -

 در شکریباغملک و ن ذه،یا مشک،یکارون، بهبهان، اند ه،یدیحم ،یشوشتر، دزفول، اهواز، باو
 .و کارون هیدیحم ،یشوش، شوشتر، شادگان و اهواز، باو یهاشهرستان ییقلمرو فضا

 مشک،یبهبهان، اند دزفول، یهاشهرستانقلمرو  در جاتیو سبز جاتیفیص دیتول -
 .و رامهرمز هیدیشوشتر، حم

 .استان ییدر سطح قلمرو فضا ییدارو اهانیگ یتوسعه کشت و فرآور ییدارو اهانیگ دیتول -
بر  دیبا تاک یدر بخش کشاورز یو فرامل یو صدور آن در سطح مل انیبندانش داتیتول -
شوش، شوشتر و  مشک،ی)دزفول، اند ۴و کارون( و منطقه  هیدیحم ،ی)اهواز، باو ۱منطقه 

 .(هیدیو ام ی)بهبهان، آغاجار ۵ گتوند( و منطقه
   خدمات

 ویو با یآورفن نانو یبرتر )توسعه تكنولوژ یهایدر تکنولوژ ژهیو گاهیاحراز جا -
ر قلمرو اطالعات و ارتباطات د ی(، تكنولوژیدیخورش یانرژ لیاز قب نینو یها ی، انرژیآورفن

 .ITشهرستان اهواز به عنوان مرکز 
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 برتر      خدمات
 یدر دزفول و خدمات برتر تجار یدر اهواز، خدمات برتر کشاورز ITخدمات برتر  -

 .در آبادان و خرمشهر
 یعال آموزش

اهواز  یهاشهرستان ییدر قلمرو فضا یالمللنیب اسیبا مق یخدمات آموزش عال     -
در آبادان و خرمشهر  یچمران( و ارتقا سطح آموزش عال دیدانشگاه شه یخیرتا گاهیجا لی)به دل
  .وجود منطقه آزاد اروند لیبه دل
 .یمل اسیبا مق نیرام یدانشگاه کشاورز گاهیارتقا جا -
 .یبر استفاده از توان بخش خصوص دیبا تاک ییدارو یکشاورز هایشگاهتوسعه پژوه -
 .ییایمرتبط با علوم و فنون در یابه اموزش ه ژهیو توجه و دیتاک -
 بهداشت و درمان   
( در هیهمسا ی)کشورها یالمللنیو ب یعملکرد مل اسیمق یدارا یدرمانارائه خدمات  -

 .قلمرو شهرستان اهواز
    آب
از آب قابل   نهیو استفاده به رمتعارفیغ یهاارتقا رتبه استان در استفاده از آب -
 .ایآب در یسازنیری، راندمان آب و ش یوربهره شیافزا قیاز طر یزیربرنامه
 .هاها و تاالبرودخانه انیجر یداریو پا زیستمحیط ازین نیتام -
 ازیاز آب موردن یبخش نیفارس جهت تامجیآب خل یسازنیریو ش هیتصف -

  .جانیماهشهر و هند یهاشهرستان
 یانرژ
در قلمرو  یدیخورش یوسعه انرژ: تریو پاک نظ ریپذدیتجد یهایاستفاده از انرژ -
باغملک، هفتگل و بهبهان  ذه،یا مان،یمسجد سل یهاشهرستانشمال شرق استان شامل  ییفضا
  .اهواز و دزفول یهاشهرستانتوده در قلمرو  ستیز یهاروگاهین جادیو ا
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شرق و شمال شرق  ییدرقلمرو فضا یبرق آب یانرژ دیدر قطب تول گاهیحفظ جا  -
 .و بهبهان مانیمسجد سل ذه،یا مشک،یاند ،یهاشهرستاناستان شامل 

 ه،یدیحم ،یاهواز، باو یهاشهرستان ییدر قلمرو فضا یلیفس یانرژ دیقطب تول -
 ر،یهفتکل، بهبهان، آبادان، خرمشهر ، رامش مان،یمسجد سل ،یآغاجار ه،یدیکارون، شادگان، ام

 .و دشت آزادگان زهیهو
   یبازرگان

 با کشور عراق  یو ارتقا مبادالت تجار یبادالت خارجدر م گاهیحفظ جا -
بندر خرمشهر  یایبر اح دیبا تاک یالمللنیو ب یاستان در سطح مل یبازرگان گاهیارتقا جا -

 .بازرگان -جنوب به شمال بندر امام دوریو توجه به کر
 حمل و نقل  
  یالمللنیب تیترانز  کیهاب لجست -
 یقل چند وجهنقش و توسعه حمل و ن تیتقو -
 کل استان ییدر قلمرو فضا یبینقش و توسعه حمل و نقل ترک تیتقو -

  انیدانش بن اقتصاد
در حوزه اهواز در بخش نفت،  یو فرامل یسطح، مل و صدور آن در انیبندانش داتیتول -
  .یو کشاورز یانرژ

 یعیو منابع طب زیستمحیط
 کل استان ییقلمرو فضا گردها درزینقش در کاهش گرد و غبار و ر یفایا -
 .آن یطیمح ستیاز سد گتوند و آثار ز یبرداربهره یابیمداوم و عالج شیپا -

 رعاملیو پدافند غ یتیو امن یدفاع
 .عاملریو پدافند غ یمل تیامن ،یدفاع مرز نیدر تام یدینقش کل   -
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 یام كار منطقهیاستان در تقس یف تخصصینقش و وظا نییتع
 هیپا ایدر اقتصاد

)آبادان و خرمشهر(،  ۲بر منطقه  دیبا تاک هیاپایو توسعه در هیاپاینقش اقتصاد در یفایا -
 .و شادگان( جانیماهشهر، هند تی)مرکز 3منطقه 

     یکشاورز
اهواز، رامهرمز، چغندر قند  ذه،یا یهاشهرستانبر جو در  دیبا تاک یمحصوالت زراع -
و باغملک، کشت  ذهیا یهاشهرستاندر  دزفول، شوش، عدس مشک،یاند یهاشهرستاندر 
 .و دزفول مشکیبهبهان، اند یهاشهرستاندر  یو گوجه فرنگ ازیپ ،ینیزم بیس

 ذه،یبهبهان، ا یهاشهرستانانگور و مرکبات در  ب،یبر س دیبا تاک یمحصوالت باغبان -
 .التیباغملک، دزفول، رامهرمز و نخ

 جان،یآبادان ، خرمشهر، اهواز، هند یهاشهرستاندر  التیش یهافعالیتتوسعه  -
 .کرخه، دز و کارون یهاو رودخانه مشکیدزفول، شوشتر، شوش، اند

شادگان،  یهاشهرستانمحصول خرما در  یلیوابسته و تبد یهافرآورده دیمرکز تول -
   .اهواز، آبادان و بهبهان

 یجنوب شرق تا ی، مركزیمناطق شرق ییدر قلمرو فضا یدامپرور یهاتیتوسعه فعال -
 زه،یاهواز، شادگان، دشت آزادگان، هو یهاشهرستان نیاستان در بهبهان و همچن یو شمال

 .ریآبادان، خرمشهر، باغملک، هفتکل، رامهرمز و رامش
شوش، دزفول،  یهاشهرستان ییگندم در قلمرو فضا رینظ کیمحصوالت استراتژ -
ذرت در قلمرو - یشادگان، باوشوشتر،  یهاشهرستان ییدر قلمرو فضا شکرین -شوشتر
شوش،  یهاانشهرست ییکلزا در قلمرو فضا-مشکیشوش، دزفول، اند یهاشهرستان ییفضا

 .بهبهان، شوشتر
شوش،  یهاشهرستانکلزا، شبدر و غالت در قلمرو  ژهیبه و یکشاورز یبذرها دیتول -

 .باغملک ذه،یا مشک،یکارون، بهبهان، اند ه،یدیحم ،یشوشتر، دزفول، اهواز، باو
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 مشک،یدزفول، بهبهان، اند یهاشهرستاندر قلمرو  جاتیو سبز جاتیفیص دیتول -
 .و رامهرمز هیدیشوشتر، حم
 و معدن صنعت

از  یریو جلوگ یابر منابع درون منطقه یمبتن یهافعالیتارزش  رهیزنج لیتکم -
 .صورت خامه صادرات ب

( در قلمرو ...و  ییایه، نمک در)شن و ماسه، سنگ الش یمعدن یهافعالیتتوسعه  -
شوش، شوشتر، گتوند،  مشک،یدزفول، اند کا،یاند ،یالل مان،یسلمسجد یهاشهرستان ییفضا

 .و هفتگل ریباغملک، بهبهان، رامش ذه،یا
 و نقل حمل
همجوار( در  یمنطقه )درون استان و استان ها یارتباط یاصل یبرخوردار از محورها -
 .یالملل نیو ب یمرکز و غرب استان در سطح مل حمل و نقل با یدورهایکر

 یاصل یاز محورها یبرخوردار قیاز طر ینقش و توسعه حمل و نقل چند وجه تیتقو -
 .اصفهان و خوزستان( ،تیاریل و بخامنطقه )چهار مح یارتباط

         آب
 قیاز طر یزیرقابل برنامه یهامتعارف و آبریغ یهاارتقا رتبه استان در استفاده از آب   -
 .ها در منطقهتاالب یهاحقابه تیمختلف و رعا یهاو راندمان آب در بخش یوربهره شیافزا

 .استان یهاها و روان آبرودخانه تیریحفاظت و مد  -
 (ی)اقتصاد مناطق مرز یمرز مناطق

نقش منطقه با  تیبر تقو دیو دروازه تعامالت منطقه با تاک ینقش مبادالت یفایا -
 .و شوش زهیشادگان،  دشت آزادگان، هو جان،یآبادان و خرمشهر، ماهشهر، هند یهاانشهرست

 یگردشگر
و سالمت  یعیدفاع مقدس، طب ،یخیتار ،یفرهنگ یخدمات گردشگر یارائه تخصص -

 .کل استان ییدر قلمرو فضاو 
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 ،یکارنایمو  یفلزکار ،ینمدمال ،یباف وهیگ ،یبافندگ رینظ یدست عینقش و توسعه صنا شیافزا -
 .کل استان ییدر قلمرو فضا یو چوب یریحص یدست عیو صنا یمحصوالت پوست دیتول

دزفول،  یهاشهرستانپشت سد در  یهااچهیدر تیبا اولو ییایو در یآب یگردشگر -
و ماهشهر و سواحل رودخانه در اهواز  جانیگتوند و سواحل هند ذه،یا مان،یبهبهان، مسجد سل

شادگان و کل  یالملل نیو کارون سه و تاالب ب مشکیکرخه، اند یدهاو آبادان خرمشهر، س
  .رود ندفارس و ارو جیسواحل خل

 .آبادان، خرمشهر و ماهشهر مان،یمسجد سلاهواز،  یهاشهرستان تیبا اولو یصنعت یگردشگر -
 ،یالل کا،یاند ذه،یدزفول، ا یهاشهرستان تیبا اولو یریعشا یگردشگر -

 .مشکیو اندشوش  مان،یمسجدسل
 یعال آموزش 
اهواز  یهاشهرستان ییدر قلمرو فضا یالمللنیب اسیبا مق یخدمات آموزش عال     -
در آبادان و خرمشهر  یچمران ( و ارتقا سطح آموزش عال دیدانشگاه شه یخیتار  گاهیجا لی)به دل
  .وجود منطقه آزاد اروند لیبه دل

 انداز توسعه استانچشم -2-۳
 گاهیجا یدارا دار،یسالم و پا زیستمحیطو برخوردار از  افتهیاست توسعه  یاناست خوزستان

 عیوابسته به صنا یو صدور نفت و گاز، از مراکز عمده فرآورده ها شیپاال ، نخست در استخراج
نفت و گاز، حمل و نقل و  ،ییای(، دریلیو تکم یدست نییپا عی)صنا یمیو پتروش ییایمیش

 یمحصول خرما در سطح مل یلیوابسته و تبد یهافرآورده دیمراکز تول زا ،یجانب یفلزات اساس
 یلیو تکم یلیتبد ییغذا عیو در صنا التیو ش یوزه کشاورزبرتر در ح گاهیجا یدارا ،یو فرامل
برتر در ارئه خدمات برتر  گاهیجا ی، دارا دیارزش و تول رهیزنج لیبر تکم دیبا تاک یکشاورز

با درآمد سرانه  نیمرزنش تیجمع یدارا ،یدر سطح فرامل یاندرم خدماتو  یآموزش عال
 یساحل یباراندازها یدارا ر،یپذ دیتجد پاک و یهایو استفاده از انرژ دیتول مناسب، فعال در

 ،یالزامات و مالحظات دفاع تیبا رعا یبیو استفاده از حمل و نقل ترک یو بنادر خشک و ساحل
 .عاملریو پدافند غ یتیامن



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد ۱2۴

 

 

 توسعه استان یهاتیامورم -2-۴
 .نفت یهافرآورده دیاستان خوزستان در استخراج نفت و گاز و تول کمی گاهیحفظ جا -
و  ییایمیش عیسهم ممتاز استان خوزستان در صنا یابیو باز کمی گاهیحفظ جا  -
 یمیدست نفت و گاز و پتروش نییپا عیکشور و توسعه صنا یمیپتروش
 یفلزات اساس عیصنااستان در  گاهیجا یارتقا  -
 یبرا یبه آبرسان ژهیبا توجه و یعیاستان در بخش آب، برق و گاز طب گاهیجا یارتقا -

  ی، شرب و مصارف عمومی، صنعتیمصارف مختلف كشاورز
 استان  التیو ش یبخش کشاورز داتیو توسعه تول گاهیارتقا جا -
 ۵۵۰ یایطرح اح یبه اجرا استان با توجه ییغذا عیصنا گاهیو ارتقاء جا دیتوسعه تول -

 در استان یکشاورز یر اراضهزار هکتا
 ویو با یآورفن نانو یبرتر )توسعه تكنولوژ یهایدر تکنولوژ ژهیو گاهیاحراز جا -
 دیاطالعات و ارتباطات با تاک ی( ، تكنولوژیدیخورش یانرژ لیاز قب نینو یها ی، انرژیآورفن

 یدرمانسمیتور نیهمچن و ITبر شهرستان اهواز به عنوان مرکز 
 عیصنا ازیآالت، قطعات و ادوات موردننیماش ه،ینقللیساخت وسا عیدر صنا شرفتیپ -

 استان ییغذا عیو صنا یبخش کشاورز ،یمینفت و گاز و پتروش
به بنادر  ژهیکشور با توجه و یاستان خوزستان در تجارت خارج گاهینقش و جا یارتقا -
 ینیحمل و نقل زم یهاشبکه ازین شیو پ یتجارت

 پابرجا یراهبردها -2-۵
 صنعت    
ع متوسط و یها به منظور: بسط و توسعه صنارساختیجاد و گسترش همه جانبه زیا -

 یلیو تکم یلیتبد عیبزرگ استان( و توسعه صنا عیكوچك )به عنوان حلقه واسط و مکمل صنا
 دیارزش و تول یهارهیزنج لیبر تکم دیبا تاک یبخش کشاورز
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 لیو تکم یتوسعه صنعت یبه محورها یدهشکل یاز برایموردن یهارساختیل زیتكم -
آالت و ادوات نیماش ،یمیو پتروش یفلز عیصنا رگروهیدر ز ژهیاستان به و یصنعت یهاخوشه

 .شکرین یجانب عیو صنا کیو پالست مریپل ،یکشاورز
گرش به ساخت دار و نیدر جهت توسعه پا یح بخش صنعت و كشاورزیتعامل صح -

منطقه  ییایگر مشخصات جغرافیم و دیسازگار با اقل یآالت كشاورزنیزات و ماشیادوات ، تجه
 یادات منطقهیمتناسب با تول  یوابزار یلیع تبدیشتر صنایت هرچه بیو تقو
 ...و  ییایدر یهاوسازه یسازی( مانند كشتهیپا ایا )دریع وابسته به دریارتقا صنا -

 یکشاورز 
در استفاده از منابع  یورو بهره یبرداربهره شیها و افزارساختیسعه همه جانبه زتو -

 یبخش خصوص تیبا محور انیو آبز وری، دام و ط یكشاورز یهاموجود در بخش
 یهاو توسعه روش ین منابع آبیمتناسب با تام یاریآب یفرع یهات در احداث شبکهیاولو -

 یكشاورز از آب در بخش یبردارهنه بهریبه
ت در جهت یمناطق مستعد استان و حما یكشاورز یرقابت یهاتیها و مزتیقابل ییشناسا-

 صدور محصوالت آنها
و مناطق آزاد  یو دامپرور یکشاورز یهاشهرک اءینمودن احداث و اح ییو اجرا  یاتیعمل-

 در سطح استان یکشاورز
آب در  یبهرور شیه به افزااستان با توج داربیش یوسعه باغات به خصوص در اراضت-

و  کایاند ،یگتوند، باغملک، الل مشک،یاند ،یبهبهان، آغاجار ذه،یدزفول، ا یهاشهرستان
 .مانیمسجد سل

 و میبا توجه به اقل مناسب هر منطقه، یت از الگویكشت مناسب و حما یتوجه به الگوها-
 ارزش رهیدر زنج گاهیجا
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 و نقل حمل
همجوار  یهابا استان یارتباط یو محورها یداخل یهاشبکه راهها وانهیپا تیتوسعه و تقو-
ناوگان  زیتوسعه و تجه ،یو راه آهن؛ و نوساز یاصل یهاها، راهها، بزرگراهبر آزادراه دیبا تأک

 استان  یحمل و نقل عموم
 استان یبندر یدر نواح یو سوخت با نقش مل یعموم یانبارهاجاد باراندازها و یا-
به  ین المللیدرحد فرودگاه ب ییو حمل و نقل هوا یعه خدمات فرودگاهگسترش وتوس-

از گسترش خدمات  یبانیدر جهت پشت یو خدمات گردشگر یسات و امکانات گمركیهمراه تاس
 استان یو كشاورز ی، صنعت یگردشگر

 یعیطبو منابع  زیستمحیط 
 یعینه از منابع طبیبه یبردارو بهره یعلمت یری، مدیو حفظ، بازساز یراصولیغ یهایبردارمقابله با بهره-

 ( . . .ها، ، خاك ، هوا، مراتع، جنگلیو ساحل یداخل یهااستان )آب زیستمحیطو 
 استان یطیمح ستیز یهاارتقاء شاخص-
 (یمشارکت بخش خصوص قی)از طر یو آبخواندار یزداریآبخ یهاتوجه به برنامه-
 تیفیک شیو افزا یجمله توسعه مناطق حفاظت استان از یطیمح ستیز یارتقا شاخص ها-

 مناطق موجود تیو بهبود وضع
 آب
و مصرف؛ کاهش هدررفت آب در  عیدر توز وریبهره شیآب شرب ؛ افزا تیفیک شیافزا-

 از نقاط استان ینه آب شرب در برخسرا دیحجم تول شینقاط مصرف و افزا هیکل
نه یص بهیو مصرف و تخص یاریمان آبش راندیه بر افزایاصالح ساختار مصرف آب با تك-

 .آب یش بازدهیشتر و افزایب یآب به محصوالت با ارزش اقتصاد
 نامتعارف موجود استان یهااز آب نهیاستفاده به یهاتوجه به طرح-
 یو صنعت یپساب شهر یهاخانههیتصف جادیا-
 ریالدست نظمصوب اسناد با یهاسیاستمنابع آب متناسب با  کپارچهیو  نهیبه تیریمد-

 مطالعات طرح جامع آب کشور 
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 یانرژ
 ینه انرژینه از امکانات موجود در زمیو استفاده به یورش بهرهیافزا-
 و پاک ریپذدیاز منابع تجد یانرژ دیتول-

 و درمان بهداشت
و مشارکت  یگذار هیبا استفاده از سرما یبخش درمان و آموزش پزشک یفیو ک یتوسعه کمّ-

و  یدر نظام خدمات درمان یتیریو مد یو اصالح ساختار یو خارج یداخل یبخش خصوص
 یآموزش پزشک

 و پژوهش آموزش
 ی، آموزش یعلم یهابخشدر  زاتیو تجه یکیزیف ی، فضاهایانسان یروین یفیش کیافزا-

 یو پژوهش
، آموزش خدمات ی، فناوریپژوهش یقو یهابه مراکز و مجتمع یز بخش آموزش عالیتجه-
 یابیو بازار یات صادراتو خدم یصنعت

 یدست عیو صنا یفرهنگ راثیم یگردشگر
 یبیترک یهارهیاجتماع محور و برخوردار از زنج دار،یپا سمیو اکوتور ییتوسعه گردشگر-

 وابسته یهابخش ریکامل در سا
 استان یگردشگر یهاتیفعال ییتوان درآمدزا شیافزا-
 ژهیبا نگاه و ینقش گردشگر یدارا یگاهو خدمات در نقاط سکونت هارساختیتوسعه ز-

 یدست عیو صنا یبه موضوع گردشگر
 یراثیم یهاجاذبه یدر مناطق دارا یاموزه یهارساختیز یبه ارتقا ژهیتوجه و-
 آن جیاز ترو تیمنطقه و حما یدست عیصنا یهاتیمز تیو تقو ییشناسا-

 اطالعات و ارتباطات یفناور
 یهاسیاستاطالعات متناسب با  یو فناور یرتباطا یهارساختیتوسعه ارتباطات و ز-
  یبر اقتصاد مجاز دیبا تاک یتوسعه فناور یباالدست
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 یسکونتگاه نظام
 یسازو آماده یزندگ تیفیشت، ارتقاء سطح درآمد و کیمع یوه اصلیر شییتغ-

 استان یریاسکان جامعه عشا یالزم برا یهارساختیز
 یهاوهیتنوع در اقتصاد و ش جادیو ا تیتقو ؛ییتاتوسعه و عمران همه جانبه مناطق روس-
 کوچک استان یو شهرها ییدر جامعه روستا شتیمع

( مناطق تی)تثب دیو تحد یاستان و سامانده یدر شهرها یررسمیکاهش و کنترل اسکان غ-
 استان یشهرها نینشهیحاش
 استان یمزاحم از شهرها یهافعالیتانتقال هدفمند -
 ییور تحول در اقتصاد روستاها و بازگرداندن رونق به اقتصاد روستابه منظ یسازنهیزم-

 .یمحل یهاتیو مز اتی( در چارچوب مقتض...و  یدست عیصنا ،یدامدار ،ی)کشاورز
 خدمات

زات یهیآالت و تجنیر ماشیو تعم ید مانند نصب ، نگهداریتول یبانیت خدمات پشتیت و حمایتقو-
 یو مهندس یو صدور خدمات فن یمانكاریو پ یاشاورهخدمات م ،یقات فنی، آموزش و تحق

 عامل ریو پدافند غ یتیامن ،یدفاع
 ساخته شده در برابر انواع مخاطرات طیمح یتاب آور شیافزا-
 یهاسیاست ریاستان و سا ژهیو طیبا توجه به شرا رعاملیپدافند غ تیتوجه به تقو -
 .یباالدست

 یبازرگان
 یالملل نیکشور و بازار ب یخارج یاستان از بازرگان یخارج یسهم بازرگان شیتوسعه وافزا-

ورود و خروج  یاصل یها انهیاز پا یکیکاال و مسافر در منطقه به عنوان  تیحمل و نقل و ترانز
 کاال و مسافردر کشور
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 یفرابخش
 ،یاقتصاد یهاتیمختلف فعال یهابخش دیتول ندیدر فرآ یورفرهنگ بهره یسازنهینهاد-
و  یدر مؤسسات بخش عموم دیعوامل تول یوربهره شیباهدف افزا یو فرهنگ یاجتماع
 استان  یخصوص
 یاقتصاد یهافعالیت یهاه بخشیت منابع در كلیریو اصالحات مد یآورارتقاء سطح فن-

 یو اجتماع
از   یجدجانبه، مؤثر و همه تیو حما قیتشو ،یسازنهیها، رفع موانع، زمنهیکاهش هز-

 یهاتیو توسعه فعال یگذارهیسرما نهیاستان در زم یبخش خصوص شتریه بمشارکت هر چ
 ییفرماشیو خو یخوداشتغال یهانهیو گسترش زم یاجتماع – یاقتصاد
 در استان یو اقتصاد یاجتماع هیو سرما یکپارچگیانسجام، وحدت،  تیتقو-
 استان ییاجرا یهادستگاه یکوچک و توانمندساز-
 یهافعالیتدر  ی، اشتغال و مشاركت بخش خصوص یذارگهیسهم سرما شیافزا-
 استان یاجتماع -یاقتصاد
شرفته و یپ یژه در جهت جذب تكنولوژیدر استان به و یخارج یگذارهیت از سرمایحما-

 یم خارجیمستق یگذارهیو جذب سرما یتوسعه صادرات صنعت
ها و ارائه مشوق یعموم شتغال زا، توسعه ارائه خدماتا یهادر طرح یگذارهیسرما قیتشو-
کوچک و کاهش روند  یمرز یدر روستاها و شهرها یمحل اتیمتناسب با مقتض التیو تسه

 پرتراکم یمهاجرت به کالن شهرها
 مشارکت فعال و موثر یهانهیزم جادیو ا یاجتماعات محل یمقتدرساز-
 یاجتماع هیعدالت و گسترش انسجام و سرما تیو تقو جادیا-
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 انداز توسعه استان(ر چشمیاستان )تصو ییكالن نظام فضا یبندشکل -2-۶
 تیو فعال تیاستقرار جمع دارتیاولو یقلمروها
 تیاستقرار جمع دارتیاولو یقلمروها

 یهاشهرستان ییو در پهنه فضا یادر پهنه جلگه تیاول قلمرو استقرار جمع تیاولو -
شادگان، خرمشهر، آبادان،  زه،یهو دشت آزادگان، جان،یشوش، شوشتر، هفتکل، رامهرمز، هند

 .( و دزفولهیدیکارون و حم ،یباو)ماهشهر، اهواز 
گتوند،  یهاشهرستانشامل  یاهیدر مناطق کوهپا تیدوم قلمرو استقرار جمع تیاولو -

 .و بهبهان مانیمسجد سل
 یهاشهرستانشامل  یدر مناطق کوهستان تیسوم قلمرو استقرار جمع تیاولو -
 .و باغملک ذهیا ،یالل کا،یدان مشک،یاند

  تیتوسعه فعال دارتیاولو یقلمروها
 یبخش کشاورز یهاتیدار توسعه فعال تیاولو یقلمروها
 زراعت

بر محصوالت گندم، جو، برنج، کلزا و ذرت در  دیبا تاک یزراع یهافعالیتتوسعه  -
دزفول، دشت  اهواز، شوشتر، شوش، یهاشهرستانو شمال استان شامل:  یغرب ییپهنه فضا

 جات،یفیو ص جاتیو توسعه محصوالت چغندرقند، کنجد، سبز زهیو هو مشکیآزادگان، اند
 .و شبدر ینباتات علوفه ا

 یهاشهرستاناستان شامل  یدوم در پهنه شرق تیبا اولو یزراع یهافعالیتتوسعه  -
کارون،  یهارودخانه هیدر امتداد و حاش شتریکه ب کایو اند مانیسلمسجد ذه،یا ر،یرامهرمز، رامش
 .یمارون و جراح

 .و چغندرقند در دزفول، شوش، اهواز و کارون شکریوابسته به ن عیتوسعه صنا -
 یباغدار

 یهاشهرستان ییبر خرما در قلمرو فضا دیبا تاک یباغدارا تیالاول توسعه فع تیاولو -
 .شادگان، آبادان و اهواز
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انگور و انار در  تون،یمحصوالت مرکبات، ز بر دیبا تاک یدوم محصوالت باغ تیاولو -
 .شادگان، آبادان و دزفول یهاقلمرو شهرستان

دار شمال و شمال  بیش یباغات در اراض رکشتیدار توسعه سطح ز تیقلمرو اولو -
در  یو آبخواندار یزداریآبخ یهاتیشده و فعال یزیرشرق استان در قالب آب برنامه

،  کایاند ،یگتوند، باغملک، الل مشک،یاند ،یبهان، آغاجاربه ذه،یدزفول، ا یهاشهرستان
  .مانیو مسجد سل زهیهو جان،یهفتکل، هند

 یدامدار
تا  یمركز ،ی، شمالیدر مناطق شرقدامداری  یهافعالیتدار توسعه  تیقلمرو اولو -

 یو جنوب غرب یجنوب مركز یهااستان تا دامنه یدر بهبهان و مناطق مركز یجنوب شرق
دزفول،  زه،یباغملک، بهبهان، هو ذه،یز، شادگان، دشت آزادگان، آبادان، خرمشهر، ا)اهوا
 .(مشکیو اندشوش، شوشتر  مان،یمسجد سل ،یالل کا،یاند

 التیو ش انیو پرورش آبز دیص
 جان،ی)آبادان، هند جنوب استان یساحل یهاشهرستاندر قلمرو  التیاول ش تیاولو -

 ماهشهر، خرمشهر و شادگان( 
خود  تیها با توجه به ظرفرودخانه هیدر حاش یپروریدوم در مراکز عمده آبز تیاولو  -
کارون  ،ی)اهواز، باو یهاشهرستانسد فاقد اهداف شرب در  یهااچهیدر ایها و رودخانه ییپاال

 .(ذهیو ا مانیگتوند، مسجد سل کا،یاند مشک،یشوشتر، شوش، اند
 یو معدن یصنعت یهاتفعالی یتوسعه دارتیاولو یقلمروها 

   ییغذا عیصنا
شمال  ییجات در قلمرو فضاوهیم یات و فرآوریلبن یع فرآوریتوسعه صنا تیاولو -

شوش، شوشتر، اهواز و  ،یباغملک، گتوند، الل ذه،یدزفول، ا یهاشهرستانشرق استان در 
 .بهبهان
دزفول  یهاستانشهرچغندرقند در  رهیزنج لیبر تکم دیبا تاک یتوسعه محصوالت زراع -

 .و شوش
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و  یشمال ،یدام در مناطق شرق یهاگوشت و کشتارگاه یع فرآوریتوسعه صنا تیاولو -
رامهرمز، آبادان، خرمشهر،  مان،یمسجد سل ذه،یبهبهان، ا یهاشهرستان)در  استان یجنوب

  یهاشهرستانجات در یسبز یو فرآور یآرد و ماکارون عیشادگان، اهواز، دزفول و شوش( و صنا
 .آبادان و خرمشهر ،زهیآزادگان، هودزفول و رامهرمز، شادگان، دشت مشک،یاهواز، شوش، اند

شادگان،خرمشهر  یهاشهرستانع وابسته به خرما در جنوب استان  شامل یتوسعه صنا -
 .و آبادان ، بهبهان

و  یبند)پاك كردن، شستشو، بسته یپروریو آبز یریگیبر ماه یع متكیتوسعه صنا -
 یهاشهرستاندر  یجنوب یانجماد  و حمل محصول به بازار مصرف( در قلمرو مناطق ساحل

در  یپروریجان( و در مراكز آبزیاستان )هند یآبادان، خرمشهر و به خصوص در جنوب شرق
 .استان یهاه رودخانهیحاش

 كیك و پالستیو الست یمی، پتروشییایمیش عیصنا
ك در یك و پالستیو الست یمی، پتروشییایمیش عیاصن یاول توسعه واحدها تیاولو -

 .آبادان و ماهشهر یهاشهرستان ییقلمرو فضا
ك یك و پالستیو الست یمی، پتروشییایمیع شیصنا یدوم توسعه واحدها تیاولو -
ه، یدیمان، هفتگل، غرب امیجان و مسجد سلیاستان به خصوص هند یجنوب یهاه شهریحاش

  .و غرب بهبهان یغرب آغاجار
 یفلزات اساس عیناص
 هیدیاهواز و ام یهاشهرستان ییدر قلمرو فضا یع فلزات اساسیصنا یتوسعه و سامانده -
با  یع فلزات اساسین دست صناییپا یع فلزیر صنایو سا یکیفابر یع فلزیتوسعه صنا -
 در همه مناطق استان  یندگیكنترل آال یت استانداردهایرعا
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و  یمی، پتروشییایمیع شیصنا ازیو قطعات مورد ن یزآالت و ادوات کشاور نیماش دیتول
 صنعت نفت

كننده نیع تأمیو صنا یكشاورز یازهاین كننده نیع تأمی، صنایسازنیع ماشیتوسعه صنا -
اهواز، مسجد  یهاشهرستانو صنعت نفت در   یمی، پتروشییایمیع شیاز صنایقطعات مورد ن

 استخراج نفت در شرق استان  یهاتیگرفتن در ساو گتوند به علت قرار  یه، اللیدیمان، امیسل
 یمعدن یهافعالیت

( در قلمرو ...و  ییای)شن و ماسه، سنگ الشه، نمک در یمعدن یهافعالیتتوسعه  -
شوش، شوشتر، گتوند،  مشک،یدزفول، اند کا،یاند ،یالل مان،یسلمسجد یهاشهرستان ییفضا

 .جانیشهر و هندهفتگل، ماه ر،یباغملک، بهبهان، رامش  ذه،یا
 بخش خدمات یهافعالیتدار توسعه  تیاولو یقلمروها

 توسعه خدمات بصورت عام یبرا تیاولو یمناطق استان دارا هیکل -
 در اهواز یو بازرگان مهیو بانک و ب  ITخدمات برتر  -
 در دزفول و شوش و بهبهان یخدمات برتر کشاورز -
 .خرمشهر )منطقه آزاد اروند(، بندرامام و ماهشهردر آبادان،  یو بندر یخدمات برتر تجار  -
 .و اهواز و دزفول و خرمشهر مشکیو حمل ونقل در اند یخدمات انباردار هیارا -

 یشگربخش گرد یهافعالیتدار توسعه  تیاولو یقلمروها
 .اهواز، آبادان و خرمشهر یهاشهرستان تیبا اولو یپزشک یگردشگر -
دزفول،  مانیباغملک مسجدسل ذهیا تیو استان با اولودر کل قلمر یعیطب یگردشگر  -

 .دشت آزادگان و شادگان زه،یهو جان،یبهبهان، گتوند، ماهشهر، هند
دشت  یهاشهرستان تیبا اولو یمذهب ،یفرهنگ ،یدفاع مقدس مذهب یگردشگر -

  .، شوش، آبادان و خرمشهر زه،یآزادگان، هو
( یآثار ثبت جهان یشوش و شوشتر )دارا یهاشهرستانبر  دیبا تاک یخیتار یگردشگر -
 .یهفتکل، دزفول و الل ذه،یبهبهان، ا یهاشهرستان تیبا اولو
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دزفول،  یهاشهرستانپشت سد در  یهااچهیدر تیبا اولو ییایو در یآب یگردشگر -
و ماهشهر و سواحل رودخانه در اهواز  جانیگتوند و سواحل هند ذه،یا مان،یبهبهان، مسجد سل

شادگان و کل  یالمللنیو کارون سه و تاالب ب مشکیکرخه، اند یان خرمشهر، سدهاو آباد
  .رود ندفارس و ارو جیسواحل خل

 تیشمال و شرق استان با اولو یهالیبا توجه به پتانس یورزش یگردشگر -
 .اهواز، آبادان، دزفول و خرمشهر یهاشهرستان

شوش، دزفول،  یهاشهرستانستان و شمال ا یهاشهرستان تیبا اولو یتوسعه بومگرد -
  .و بهبهان مانیمسجدسل ذه،یخرمشهر، شادگان، ا

 کل استان ییدر قلمرو فضا یدست عیصنا -
 .آبادان، خرمشهر و ماهشهر مان،یاهواز، مسجد سل یهاشهرستان تیبا اولو یصنعت یگردشگر -
مسجد  ،یلال کا،یاند ذه،یدزفول، ا یهاشهرستان تیبا اولو یریعشا یگردشگر -
 .مشکیشوش و اند مان،یسل

 تیو فعال تینامناسب استقرار جمع یقلمروها
ها، رودخانه میو مقررات )از جمله حرا نیاز قوان یناش یهاتیو ممنوع هاتیمحدود -
 (...و  یحفاظت-یتیامن میحرا

  تیاستقرار جمع تیمحدود یدارا یقلمروها
استان شامل  یاز مناطق جنوب یرخدر ب تیاستقرار جمع تیمحدو یقلمرو دارا -
)تاالب ( و شادگان یمیپتروش یبا مناطق صنعت یماهشهر )همجوار یهاشهرستاناز  ییهابخش

 .(یباستان یو محوطه ها یکشاورز یها نیشادگان( و شوش )زم
از  یدر برخ یعیطب یها تیمحدود لیبه دل تیاستقرار جمع تیمحدود یقلمرو دارا -

دزفول،  مشک،یاند کا،یاند ،یالل یهاشهرستانال و شرق استان در شم یمناطق کوهستان
  .مانیو مسجد سل ذهیباغملک، ا

دز و کرخه و اثر  یمل یهادر محدوده پارک تیاستقرار جمع تیمحدو یقلمرو دارا -
 .یآبشار شو یمل یعیطب
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 تینامناسب توسعه فعال یقلمروها
 یو معدن یعتصن یهافعالیتتوسعه  تیمحدود یدارا یقلمروها

دزفول و  یهاشهرستان یهابخشاز  یاستان شامل برخ یشمال مهیدر ن ییقلمرو فضا -
 .و نفت و گاز یمی، پتروشییایمیش  یصنعت یهافعالیتتوسعه  تیمحدود یدارا مشکیاند

ل تراكم یآبادان تا ماهشهر و اهواز به دل یهاشهرستاناز مناطق  یدربرخ ییقلمرو فضا -
 .یژه كنترل آلودگیو قرار گرفتن در منطقه و یصنعت یهافعالیتاد یز

ل یاز منطقه آبادان تا ماهشهر و اهواز به دل یهابخشبر  دیبا تاک یدر مناطق جنوب -
 .یژه كنترل آلودگیو به علت قرار گرفتن در منطقه و یصنعت یاد واحدهایتراكم ز
 ،کارونی)اهواز، باو۱ذوب فلزات در منطقه  عیصنا یهافعالیتتوسعه  تیمحدود -
)دشت  ۹، شوش ، شوشتر و گتوند( و منطقه  مشکی)دزفول، اند ۴(، منطقه هیدیو حم

 .(زهیآزادگان و هو
دز و کرخه و اثر  یمل یدر محدوده پارک ها تیاستقرار جمع تیمحدو یقلمرو دارا -

  یآبشار شو یمل یعیطب
 ،یکرائ دان،یت شهدر مناطق حفاظت شده شالو و منگشت، هف ادیز تیمحدود -

 وحش دز و کرخه و شادگان  تایح یهاو پناهگاه میداغ و هورالعظشیم
 یکشاورز یهافعالیتتوسعه  تیمحدود یدارا یقلمروها

 .منابع خاک و آب تیبودن و محدود یاستان به علت کوهستان یشمال شرق -
 یهابخش ،ذهیا یهاشهرستاناز  یهابخشاز  یزاگرس در برخ یارتفاع یهاپهنه -

 .یو الل کایدزفول، اند یکوهستان
 و کرخه یدر حوزه مارون، جراح یکشاورز یاراضتوسعه  -

 است: ریاستان خوزستان به قرار ز شیآما ییسند اجرا -۳ ماده
 توسعه استان یهاتیها و اولوتخصص -۳-۱

ب یباشد و ضریم۱۹.۲سهم ارزش افزوده  یبخش صنعت در استان خوزستان دارا -
 .است۱.۱آن  یركز مکانتم
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 .است ۴.۵۴استان   یب تمركز مکانینفت ضر یهافرآوردهربخش كك و یدر ز -
استان  یب تمركز مکانیضر ییایمیش یهاو فرآورده ییایمیمواد ش دیربخش تولیدر ز -
 .است ۱.۹

در استان خوزستان  زاتیو تجه آالتنیو نصب ماش ریر بخش تعمیسهم ارزش افزوده ز -
 .برخوردار است ۱.۸ یتمركز مکانب یدرصد است و از ضر ۰.۰۶صد و در كشور در ۰.۱۱
ر یدرصد است كه از سهم نظ ۵۶.۸در استان ارزش افزوده بخش استخراج معدن سهم  -

در  یار قویبس یب تمركز مکانیضر یجه دارایار باالتر است و در نتی( بس۱۱.۵) در سطح كشور
 .باشدیم۴.۹۲حد 

 یب تمركز مکانیاما ضر .است  ۰.۴۹بخش حمل و نقل استان  یب تمركز مکانیضر -
 .است ۲.3۵ یربخش حمل و نقل آبیز

 -، مستغالت، خدمات بهداشتیمال یگرخدمات واسطه یهابخشاز  کیچیه -
ك یباالتر از عدد  یب مکانیضر یدر استان دارا ی، آموزش و خدمات عمومیاجتماع یمددكار

و  یعموم بخش یو اجتماع یفتن خدمات اقتصادایت معرف بسط نین وضعیا .ستین
 .استان است وشریپ یهابخش یگاه باالینقش و جا یهمپا یخصوص
 یبخش كشاورز لی، از قب۹۰در سال  هافعالیتاز  یبرخ یتمرکزمکان بیدر ضمن ضر -

الت ی(، بخش تسه۲.۰۸) یر بخش فلزات اساسی(، ز۲.۱۲) یریگیبخش ماه ری(، ز۱.۰۸)
بر اساس  کهیبوده اند در حال کی ی( باال۱.۹۲) یعیع گاز طبیق، آب و توزشامل بر یعموم

  .اندافتهیتنزل  کیبه کمتر از  ۹۴اطالعات ارزش افزوده استان و کشور در سال 
 یزیرگانه برنامه۹ مناطق کیتوسعه استان به تفک یهاتیو اولو هاتخصص

 :(هیدیو حم ،کارونی، باو)اهواز ریزیبرنامه ۱منطقه  یهاتیها و اولوتخصص •
 عی)صنا ییغذا عیصنا ،ییایمیش عیصنا فوالد، یدستنییپا عیصنا جادیبخش صنعت: ا -
 تی)بااولو یصنعت هیناح جادی(، ادیارزش و تول رهیزنج لیبر تکم دیبا تاک یکشاورز یلیتبد
 (التیو ش یدامپرور ،یکشاورز یجانب عیصنا
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 گندم، دیتول در یکشاورز تی(، ارتقا سطح فعالیگرماب انی)ماه التی: شیبخش کشاورز -
 الت،یو نخ یموجود، باغدار یو زهکش یاریبهبود شبکه آب قیطر ذرت، جو و کلزا از

 .شیگاوم ژهی:گاو، گوسفند، مرغ و به ویدامدار
و   ییرایپذ یتوسعه مجتمع ها ،یآب یسالمت، گردشگر ی: گردشگریبخش گردشگر -

 مانیجاده اهواز مسجدسل یتیزتران یهاتیاستفاده از ظرف
 :)آبادان و خرمشهر( ریزیبرنامه 2منطقه  یهاتیها و اولوتخصص •
خرما، عسل خرما(،  رهیخرما )ش یجانب عیاحداث صنا ،ییایمیش عیبخش صنعت: توسعه صنا -
 .یتیوزو کامپ یفلز یانواع شناورها ریساخت و تعم عیخرما ، صنا یبندو بسته یبنددرجه یصنعت یواحدها
 یادیص و دی(،  صگوی)پرورش م التی( ، شالتی)نخ ی: باغداریبخش کشاورز -
 ،یاحتیدفاع مقدس و س یهاادمانی،  یآب یگردشگر  یهااز جاذبه  ی: برخورداریبخش گردشگر -

 شهرستان یمسافر یهاانهیپا قی( از طریگردشگران عراق ژهی)به و یخارج سمیامکان جذب تور
( به بندر یدب ایبندر عباس ) قیکاال به عراق از طر تی: ترانزیازرگانتجارت و ببخش  -

 خرمشهر به شلمچه ریبندرخشک در مس جادیخرمشهر، ا
 :و شادگان( جانی)بندرماهشهر، هند ریزیبرنامه ۳منطقه  یهاتیها و اولوتخصص •
تبط مر عیاحداث صنا ،یمیو پتروش ییایمیش یدست نییپا  عیبخش صنعت: احداث صنا -

 یبسته بند یجانب عی( ، احداث صناشگاهیپاال ع،یگاز ما دیطرح تول ،یمیبا نفت و گاز )پتروش
 خرما یلیتبد عیو صنا یالتیمحصوالت ش یو فرآور
 الت،یگندم و جو( و نخ) یزراع یکشت اراض ریسطح ز شی: افزایبخش کشاورز -

 شیگاوم یدامدار ،یادیو ص دیو ص انیپرورش آبز الت،یش
توسعه  ا،یهمزمان منطقه از سواحل رودخانه و در ی: برخورداریگردشگر بخش -

 )تاالب شادگان( یگردوتاالب یگردعتیطب
)ره( ،  ینی: وجود بندر در هر دو شهر ماهشهر و بندرامام خمیبخش تجارت و بازرگان -

 .شادگانو  جانیهند یهاهرستانشجهت احداث بازارچه  در در  ازیمورد ن ینهایزم یآماده ساز
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، شوش ،  مشکی)دزفول ، اند ریزیبرنامه ۴منطقه  یهاتیها و اولوتخصص •
 :شوشتر و گتوند(

 لیبر تکم دیبا تاک یمحصوالت کشاورز یو بسته بند یلیتبد عیصنا جادیبخش صنعت: ا -
(، وجود مشکی)اندیمعدن عیشوش، صنا یاقتصاد ژهیمنطقه و جادی، ا دیارزش و تول رهیزنج
 یحرارت یروگاهین یارساختهیز

سطح باغات، پرورش  شیافزا ،یصنعت یکشاورز ک،یارگان ی: کشاورزیبخش کشاورز - 
 شوش یکشاورز ژهیمنطقه و جادیا ،یو مرغدار یدامدار ،ییدارو اهانیپرورش گ ،یسرد آب انیماه

 یتوجه به ارتقا-شوش  یخیتار ،یراثی،میمنطقه گردشگر جادی: ایبخش گردشگر -
 یهاادمانی،  یو  آب یعیطب یگردشگر  یهااز جاذبه  یبرخوردار -شوش یاموزه یرساختهایز

 سد دز اچهیدفاع مقدس ، وجود رودخانه دز و در
 دزفول  اهیگل وگ یصادرات انهی: احداث پایبخش تجارت و بازرگان - 

 :(هیدیو ام ی)بهبهان، آغاجار ریزیبرنامه ۵منطقه  یهاتیها و اولوتخصص  •
قابل  دیبا توجه به تول لویاحداث س ه،یدیام یمیپتروش عیشهرک صنا جادیش صنعت: ابخ -

 دیارزش و تول رهیزنج لیبر تکم دیبا تاک یکشاورز یلیتبد عیتوجه گندم ، احداث صنا
 یدامپرور ،ییو دارو ینتیز اهانیو گ یباغ ،یمحصوالت زراع دی: تولیبخش کشاورز - 
منطقه با توجه به قرار گرفتن  یو بازرگان کیاستراتژ تیع: موقیبخش تجارت و بازرگان - 

 چند استان با خوزستان و کشور عراق  یمواصالت ریدر مس
 :و هفتگل( ری)رامهرمز، رامش ریزیبرنامه ۶منطقه  یهاتیها و اولوتخصص  • 
وابسته  عیتوسعه صنا ،یمعدن یبه محصوالت جانب یو تنوع  بخش دیبخش صنعت: تول -
 یکشاورز یجانب عیمربوطه، صنا یجانب عیو صنا یساختمان ی، معادن سنگها به نفت
 یو دامدار ی: زراعت ، باغداریبخش کشاورز - 
 نهیو کشف گنج یخیو تار یمتعدد گردشگر یاز جاذبه ها ی: برخورداریبخش گردشگر -

 .ارزشمند در منطقه یها
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 :(کایو اند یالل مان،ی)مسجد سل ریزیبرنامه7منطقه  یهاتیها و اولوتخصص  •
و  یمحصوالت دام یو بسته بند دیتول یصنعت یهامجموعه جادیبخش صنعت: ا -

 دیتول شیافزا ،یمحل یلباسها دیو تابلو فرش و تول یباف یتوسعه و ارتقاء صنعت قال ،یکشاورز
 آن یلیتکم عیبه محصوالت و صنا یو تنوع بخش یمحصوالت معدن

 بدار،یمستعد و ش یو توسعه باغات در اراض مید یاراضنمودن  ی: آبیبخش کشاورز -
 یو زنبوردار یسردآب انیو پرورش ماه وریپرورش دام و ط

 یها دانیشهرستان و احداث م یو باستان یمناطق گردشگر ی: ساماندهیبخش گردشگر -
 اچهیدر تی(، استفاده از ظرفسمی)اکوتور یعیطب یو توسعه گردشگر شی، افزا یاسب سوار

 سدپشت 
 :و باغملک( ذهی)ا ریزیبرنامه ۸منطقه  یهاتیها و اولوتخصص  •
چرم و  عیصنا ،؛یو معدن یمحصوالت صنعت دیتول عیصنا جادیبخش صنعت: ا -
 یو لبن یدام یهافراورده
 دار و مستعدبیش یتوسعه باغات در اراض ،یزنبوردار ورویپرورش دام و ط: یبخش کشاورز -
 یعیطب یاحتیو س یاز مناطق گردشگر یار: برخوردیبخش گردشگر -
 :(زهی)دشت آزادگان و هو ریزیبرنامه 9منطقه  یهاتیها و اولوتخصص  •
دام از نوع  یهافرآورده  یو بسته بند یلیتبد ،یجانب عیبخش صنعت:  احداث صنا -
 دیارزش و تول رهیزنج لیبر تکم دیبا تاک شیگاوم
و اسب،  شیگاوم ژهیوهب ی(،  دامدارالتیخ)ن ی: زراعت و باغداریبخش کشاورز -

 انیپرورش آبز:التیش
 و دفاع مقدس  یعیطب ی: گردشگریبخش گردشگر -
 چذابه قیصادرات و واردات کاال از طر شی: توسعه و افزایبخش تجارت و بازرگان - 
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 در استان هابخشتوسعه  ینیسرزم یهاسیاست  -۳-2
 (ینظام  سکونتگاه ی)ساماندهیشهر یاز توسعه شهرها و مجموعه ها تیحما-
 یبافت فرسوده شهرها)یانینا کارآمد م یو بافت ها یخیتار یبافت ها یو نوساز یبهساز-

 ( ینینشهیمناطق حاش دیاستان وتحد
در  تیتوسعه فعال قیاز طر یمرز یکوچک و روستاها یدر شهرها تینگهداشت جمع -

 هاسکونتگاه نیا
با توجه  یشهر یبه شبکه سکونتگاه یمات و تعادل بخشو خد رساختیمتناسب ز عیتوز-

 به نقش شهر
 گاهیو جا بر اساس نقش یشهر یهاکانون یعملکرد یو سازمانده یتوسعه چند مرکز-
 داریمسکن پا نیتام-
در پهنه استان با توجه به مالحظات  تیو فعال تیبه نظام استقرار جمع دنیتعادل بخش-

 یهااز نقش یبرخ رشیپذ یمتوسط و کوچک مستعد برا ینقش شهرها تیتقو ،یطیمح ستیز
 .یاو منطقه یمحل

کاهش  ،یمصرف انرژ یسازنهیبه به لیجهت ن یحمل و نقل همگان تیبهبود وضع-
  یمنیسطح ا شیها و افزاندهیآال

 :قیاز توسعه بخش صنعت از طر تیحما-
 در مناطق پرتقاضا یصنعت یها و نواحتوسعه شهرک-۱
 یتوسعه جهت دار بخش صنعت )بخش یمشوق ها یو برقرار یبانک التیهتوسعه تس-۲
 ( ییو فضا
 عیاز توسعه صنا تی)حما یاز توسعه بخش صنعت در ارتباط با بخش کشاورز تیحما-3
 (یبخش کشاورز ازیکننده ادوات و قطعات مورد ن دیتول عیو صنا یمحصوالت کشاورز یفرآور
 و ارتباطات ینرژحمل و نقل، آب، ا یهاگسترش شبکه-۴
 .شکریو ن یمیپتروشنفت ،  فوالد، عیصنا دیارزش و تول رهیزنج لیتوجه به تکم -۵
 



 ۱۴۱ استان خوزستان  ... وم: سند آمایشس فصل /…بخش دوم: اسناد مصوب 

 

 

 : قیاز طر یاز توسعه بخش کشاورز تیحما-
 یپوشش و راندمان آبرسان شیافزا و یآبرسان یهاستمیتوسعه و بهبود س-۱
 حدر واحد سط یکشاورز دیراندمان تول شیکشت و افزاریز یتوسعه اراض-۲
 نینو یتوسعه شبکه آبرسان -3
 یهابرنامه قیاز طر یبخش کشاورز ییو فضا یاز توسعه و گسترش بخش تیحما-۴
 یبانک التیتسه یو اعطا یجیترو

منابع  زیتجه ،یمالنظم کپارچه،ی تیریتوسعه استان )مد تیریو مد یاقتصاد تیریمد-
 (یعدم تمرکز درون استان ،یابینظارت و ارز ،یمال

 یو اجتماع یو خدمات فرهنگ ساتیمتعادل تاس عیو توز یخیو تار یفرهنگ راثیحفظ م-
 یعیو منابع طب زیستمحیط تیمتناسب با ظرف یبرداراز توسعه و بهره تینظارت و حما-
 و ارتباطات یحمل و نقل، آب، انرژ یربناهایتوسعه ز-
 ژهیکل استان و مناطق و یگسترش بازارها، در ارتباط با توسعه اقتصاد-

 یافتگیاستان در افق توسعه ییسازمان فضا ریتصو -۳-۳
 و حمل و نقل هارساختیمستعد توسعه ز مناطق

بهبهان شامل: -مشکیخطوط انتقال آب در محور اند یهاساخت ریارتقا و توسعه ز -
 .و بندر ماهشهر هیدیخرمشهر، شادگان، ام زه،یشوش، دشت آزادگان، هو یهاشهرستان

اهواز، آبادان، دزفول، بندر ماهشهر،  یهاشهرستانپست برق در  یهااهروگیتوسعه ن -
 .مانیو مسجد سل بهبهان، باغملک، شوشتر

(، یالمللنیاهواز و آبادان )ب یهاشهرستاناستان در  یهاتوسعه و ارتقاء فرودگاه -
 .مانیاهواز، بهبهان و مسجد سل دیدزفول، بندرماهشهر و احداث فرودگاه جد

 یمیپتروش ژهیدر منطقه آزاد اروند، منطقه و ژهیمناطق و یهاساخت ریقاء زو ارت توسعه -
 .ماهشهر، شوش و بندرامام

اهواز،  یهاشهرستاننفت و گاز  یهادانینفت و گاز در م ساتیارتقاء و توسعه تاس -
 .بهبهان و رامهرمز زه،یخرمشهر، هو
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و جنوب  یغرب مهیه نفت و گاز در نمربوط ب یهافعالیت یهارساختیتوسعه و ارتقاء ز -
اهواز،  زه،یآبادان، دشت آزادگان، هو مان،یمسجد سل یهاشهرستاناستان و در قلمرو   یشرق
در غرب کارون )شهرستان دشت آزادگان و  دیجد یهاو رامهرمز و کشف محدوده هیدیام
 .و اهواز هیدیحم ی( و قسمت مرکززهیهو

 ینیفارس )از خرمشهر به بندر امام خم جیخل محور یلیو توسعه شبکه ر جادیا -
و در ادامه به بوشهر( و اتصال استان خوزستان به استان اصفهان )محور  جانیو هند
  .اصفهان( -ذهیا-اهواز
استان  یلینمودن سه بخش عمده شبکه ر یبه منظور دوخطه کردن و برق یبسترساز  -

 .ندر امامب -خرمشهر و اهواز -اهواز مشک،یاند -شامل اهواز
 دزفول به سمت تهران –اهواز  -ینیبندر امام خم یالملل نیب دوریتوسعه شبکه و کر -
 یهاشهرستان ییقلمرو فضا ریجنوب به شمال در مس دیجد دوریتوسعه و ارتقاء کر -

 فولدز –گتوند  - یالل -مان یمسجدسل -هفتگل -رامهرمز  -ر یرامش -بندر ماهشهر 
ج فارس از خرمشهر و آبادان به بندر امام ی)محور خل یساحل محور تیارتقاء و تقو -
 جان و بوشهر( یو بندر ماهشهر تا هند ینیخم

ه و یلویلرستان، كهگ یهابا استان یاستان نیب یارتباط دوریو توسعه کر تیتقو -
 و اصفهان  یاریراحمد، چهارمحال و بختیبو

لردگان،  آزادراه  –آزادراه اهواز تیاستان با اولو یانیشر یهاراه تیتوسعه  و تقو -
 .چذابه و شلمچه تا مرز عراق دوریاهواز و کر –سوسنگرد  -، محور شوش  مشکیاند -اهواز
 .لرستان-بازرگان و اهواز -جنوب به شمال بندر امام  دوریکر تیتقو -
سد دز در  اچهی)در ریغد: شمال شرق/ طرح یطرح آبرسان یتوسعه سه محور اصل -
خرمشهر و آبادان(، جنوب شرق  ه،یدیاهواز، حم زه،یشوش، هو مشک،یاند یهاتانشهرس ریمس

باغملک، رامهرمز،  ذه،یا یهاشهرستان ری)از مبدا سدکارون سه و سد کوثر در مس و محرم
 و بهبهان ( یآغاجار ه،یدیام جان،یبندر ماهشهر، هند ر،یرامش
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 یمستعد توسعه خدمات و بازرگان مناطق
 ژهیدر منطقه آزاد )اروند( ، منطقه و یو خدمات بازرگان یتجار یهاتفعالیتوسعه  -
شوش  یاقتصاد ژهیماهشهر، منطقه و یمیپتروش ژهیمنطقه و ،ینیبندر امام خم یاقتصاد

شلمچه، چذابه و گمرکات اهواز، آبادان، خرمشهر، بندر  یمرز ی)مصوب(، گمرک و بازارچه ها
 ، اروندکنار، چوئبده، چذابه و دزفول شادگان جان،یدهن ،یسجاف ،ینیامام خم
 یمهندس یو فن یدرمان -بهداشت  ،یآموزش عال ن،ینو یفناور نهیخدمات برتر در زم -
  .اهواز، آبادان، دزفول و بهبهان یهاشهرستاندر 

 .مشکیآبادان و اند یهاشهرستاندر  یونقلو حمل یانباردارخدمات  -
( با استفاده یدب ایبندر خرمشهر و بندرعباس ) یارهمک قیکاال به عراق از طر تیترانز -

خرمشهر،  یهاشهرستان ییدر قلمرو فضا ینیزم-ییایدر-یلیر یبیاز حمل و نقل ترک
 .ینریانتقال کاال به صورت کانت یبندرعباس و بصره برا

 و توسعه بندر خشک جادیمنطقه مستعد ا شمکیشهرستان اند ییقلمرو فضا  -
 خرمشهر  -در محور اهواز نرهایکانت هیو تخل یبارانداز یبرا ییقلمروها جادیا  -

 یکشاورز یهافعالیتمستعد توسعه  مناطق
 ،یباو)اهواز  یهاشهرستان ییمربوط به زراعت در قلمرو فضا یهافعالیتتوسعه  -

رامهرمز،  ،یآغاجار ه،یدیشادگان، شوش، بهبهان، ام جان،ی(، ماهشهر، هندهیدیکارون و حم
 .زهیدشت آزادگان و هو ،یهفتکل،الل ر،یرامش
 ،یباو)اهواز  یهاشهرستان ییدر قلمرو فضا یمربوط به باغدار یهافعالیتتوسعه  -

دزفول، گتوند،  مشک،یشادگان، اند جان،یآبادان، خرمشهر، ماهشهر، هند( ، هیدیکارون و حم
 .زهیباغملک، دشت آزادگان و هو ذه،یا کا،یاند ،یالل مان،یبهبهان، مسجدسل

باغملک، اهواز  ذه،یا یهاشهرستان ییدر قلمرو فضا یدامپرور تیتوسعه فعال  -
 مان،یرامهرمز، مسجدسل ،یشوش، بهبهان، آغاجار جان،ی( ، هندهیدیکارون و حم ،ی)باو
  .ریهفتکل و رامش کا،یاند
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 مشک،یاند کا،یاند ذه،یا یهاشهرستان ییدر قلمرو فضا التیش تیتوسعه فعال -
 .(هیدیکارون و حم ،یباو)آبادان، خرمشهر، ماهشهر، اهواز  ،جانیهند

 یو معدن یصنعت یهافعالیتمستعد توسعه  مناطق
و  یجنوب یهاشهرستانك در یك و پالستیو الست یمی، پتروشییایمیش عیتوسعه صنا -
و  (ایاز منابع آب در یآب ازین نیو ماهشهر )با امکان تام جانیهند یهاشهرستاناستان  یساحل

 .و غرب بهبهان یغرب آغاجار ه،یدیهفتکل، غرب ام مان،یمسجد سل یهاشهرستان
بزرگ استان(  عی)به عنوان حلقه واسط و مکمل صناع متوسط و كوچك یتوسعه صنا  -

 دیارزش و تول یها رهیزنج لیبر تکم دیبا تاک یبخش کشاورز یلیو تکم یلیتبد عیو توسعه صنا
 استان ییدر کل قلمرو فضا

( در قلمرو ...و  ییای)شن و ماسه، سنگ الشه،نمک در یمعدن یهافعالیتتوسعه   -
شوشتر  -شوش -مشکیاند-دزفول-کایاند – یالل- مانیمسجد سل یهاشهرستان ییفضا
 .هفتگل – ریرامش –بهبهان  –باغملک  – ذهیا-گتوند
در  ییایدر یهاوسازه یسازی( مانند كشتهیاپایا )دریع وابسته به دریارتقاء صنا -

 .جانیآبادان، ماهشهر و هند یهاشهرستان
 یدست عیو صنا یگردشگر یهافعالیتمستعد توسعه  مناطق

 سالمت یاهواز، آبادان و دزفول مستعد توسعه گردشگر یهاشهرستان -
 یعیطب یاستان  مستعد توسعه گردشگر ییکل قلمرو فضا -
آبادان و خرمشهر مستعد توسعه  شوش، زه،یاهواز، دشت آزادگان، هو یهاشهرستان -

 یفرهنگ ،یدفاع مقدس، مذهب یگردشگر
 .یخیتار یمستعد توسعه گردشگر ذهیشوش، شوشتر، بهبهان و ا یهاشهرستان   -
و  جانیگتوند و سواحل هند ذه،یا مان،یدزفول، بهبهان، مسجد سل یهاشهرستان -

  ییایو در یآب یماهشهر مستعد توسعه گردشگر
  .استان ییدر کل قلمرو فضا یدست عیصنا تیقوتوسعه و ت -
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 ات،یو عتبات عال یمذهب ،یخیتار ،یفرهنگ یگردشگر تیتوسعه خدمات و فعال -
دزفول،  مشک،یاند یهاشهرستان( در یجنوب -ی)محور شمال یو صنعت یورزش ،یآب ،یتجار

 .شوشتر، اهواز، شادگان، آبادان و خرمشهر
( در یشرق -ی)محور غرب یو فرهنگ یعیطب ،یآب یگردشگر تیتوسعه خدمات و فعال -

 .مشکیشوشتر، دزفول و اند مان،یمسجد سل ذه،یا یهاشهرستان
اهواز، دشت  یهاشهرستاندفاع مقدس در  یگردشگر تیتوسعه خدمات و فعال -

 .زهیآزادگان و هو
آبادان، خرمشهر،  یهاشهرستاندر  یتجار یگردشگر تیتوسعه خدمات و فعال -
 .جانی،ماهشهر، هندشادگان
 یسه راه -در اهواز  یو مذهب یعیطب ،یصنعت یگردشگر تیتوسعه خدمات و فعال -

 و شمال بهبهان  هیدی، ام یآغاجار ر،یکوپال، جنوب رامش
مسجد  ،یالل کا،یاند ذه،یدزفول، ا یهاشهرستان تیبا اولو یریعشا یگردشگر -
 .مشکیشوش و اند مان،یسل

 یمراكز سکونتگاه یسلسله مراتباستقرار و نظام  یالگو
  .یو استان یفرامل یكاركردهاکم شامل اهواز، با یسطح  -
با  [بندر امام خمینی -]بندر ماهشهر [ و خرمشهر -]آبادان سطح دوم شامل دو كانون  -

 یتر از اهواز  و كانون دزفول كه از نظر ارتباطات فراملفیضع یو استان یفرامل یكاركردها
 یل توانمندیاست، اما به دل ینیامام خم -خرمشهر و بندر ماهشهر  -دو كانون آبادانتر از فیضع

  .است یبندن گروه قابل طبقهیدر ا یو برون استان یو نقش برجسته درون استان یداقتصا
ذه و سوسنگرد، با یمان، ایبهبهان، رامهرمز، مسجدسل سطح سوم شامل پنج كانون -

 .است یو محل ین استان، دروین استانیب یكاركردها
 در کل مناطق استان یمکان مرکز یروستاها گاهیارتقا نقش و جا -
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 در سطح مناطق یخدمات اجتماع عیتوز یالگو
 و درمان بهداشت

 کمیاهواز در سطح  -
ذه، رامهرمز، بهبهان، بندر ماهشهر، آبادان، دشت آزادگان، یمان، ایدزفول، مسجد سل -

 .سطح دومخرمشهر، شادگان و شوش در 
 استان در سطح سوم یهاشهرستانر مركز یسا -

 یعال آموزش
در سطح دوم(  گاهیدزفول )حفظ جا یهاشهرستان ک،یشهرستان اهواز در سطح  -

 .خرمشهر و بهبهان )ارتقا به سطح سوم( یهاشهرستانآبادان )ارتقا به سطح دوم(، 
 مناطق استانمقاطع در همه  کیبه تفک یخدمات آموزش عیگسترش و توز -

 است: ریاستان خوزستان به قرار ز شیآما ییاجرا یهابرنامه -۴ ماده
 یبازرگان

 ،یبازرگان یربناهای)ز یمرتبط با بازرگان یرساختهایز لیو تکم زیبرنامه توسعه، تجه -
 (...و  دورهایها،کرقطب

 و معدن صنعت
 عیمرتبط با صنا التیتسهها، فضاها و  رساختیز لیو تکم زیتوسعه، تجه جاد،یبرنامه ا -
فعال و  یها و واحدها یها، خوشه ها، تعاون رهیزنج زیو تجه لیبرنامه توسعه، تکم -

 یفعال صنعت مهین
 ییغذا تیو امن یکشاورز

 یو توسعه در امور کشاورز قیتحق -
 یارزش و محصوالت کشاورز یها رهیزنج لیتکم -
 کشت یالگو و اصالح یآب در عرصه کشاورز وریبهرهبهبود  -

    آب
 ییو روستا یشهر یخدمات آب شرب و بهداشت یبرنامه ارائه -
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 ینیزم ریو ز یسطح یهامنابع آب یفیو ک یکم شیبرنامه حفاظت و پا -
 یآب و فاضالب و بازچرخاب ساتیتوسعه تاس ،یبرنامه بهساز -

 یعیو منابع طب زیستمحیط
 یدارو آبخوان یزداریبرنامه آبخ -
 حفاظت خاکبرنامه  -
 یآب یبوم هاستیز یایحفاظت و اح -
 یخشک یهابومستیز یایبرنامه حفاظت و اح -

 یانرژ
 یمیو پتروش ینفت یپسماندها افتیباز -
 ریدپذیو تجد نینو یهایبرنامه توسعه انرژ -
 برنامه مطالعه، اکتشاف و استخراج نفت و گاز  -

 و نقل حمل
 و نقلحمل  یکیبرنامه توسعه خدمات لجست -
 یاحمل و نقل جاده زیبرنامه توسعه و تجه -
 یلیحمل و نقل ر زیبرنامه توسعه و تجه  -
 ییایحمل و نقل در زیبرنامه توسعه و تجه -
 ییحمل و نقل هوا زیبرنامه توسعه و تجه -

 اطالعات یو فناور ارتباطات
  یجازم یهافعالیتاطالعات  و  یرتباطات و فناوربخش ا یهایتوسعه فناور -

 تیجمع ییفضا عیو توز یسکونتگاه نظام
 یشهر یبرنامه  هوشمندساز -
 ،شهرها و روستاها(هاشهرستان) قلمروها یچند وجه یو توانمندساز یبرنامه تاب آور -
 هاسکونتگاه ییفضا یبرنامه تعادل بخش -
 (ییروستا ،یها)شهرسکونتگاه ییفضا -یکالبد یبرنامه سامانده -
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 ییو روستا یشهر یهادر خصوص سکونتگاه یو خدمات یرساختیز یگذاراستیبرنامه س -
 یگردشگر

 یگردشگر یهارساختیو توسعه ز یساز نهیبرنامه به -
 یعیطب یبرنامه توسعه گردشگر -
 یمذهب-یفرهنگ – یخیتار یبرنامه توسعه گردشگر -
 سالمت یگردشگربرنامه توسعه  -

 یعلم و فناور آموزش،
 یهاستگاهیا ،یپارک علم و فناور یها رساختیز زیوسعه و تجهت جاد،یبرنامه ا -
 و مراکز رشد یقاتیتحق
 یاستان یهاتیها با مز( دانشگاهی)محورییگرا تیمامور -

 و درمان بهداشت
 یدرمان یبرنامه توسعه خدمات بهداشت -

 عامل ریو پدافند غ یتیامن ،یدفاع
مرتبط با  التیامکانات و تسه ها،ترساخیز زیو تجه لیتوسعه، تکم جاد،یبرنامه ا -
 بحران تیریمد

و کاهش   یسازو مصون داتیتهد یی  و شناسا شیپا ،یراهبر ت،یبرنامه هدا -
 یو استمرار خدمات ضرور تیو فعال تیجمع یهاو کانون هارساختیمردم، ز یریپذبیآس

 (املرعیو پدافندغ یتیامن ،یاصول، الزامات و مالحظات دفاع تیرعا قی)از طر
 بحران تیریو مد رعاملیبرنامه جامع پدافند غ -
 یبانیبحران )متناسب با نقش استان در پشت تیریالزم مد یهارساختیبرنامه توسعه ز -

 مجاور در مواقع بحران( یهااز استان
 یاز نقاط مسکون یرشهریغ یمراکز خطرزا یجیبرنامه خروج تدر -
 ییافزاو هم یو مهندس یمعمار ،یو بررس لیمقابله، تحل انت،یبرنامه اِشراف، ص -

 یمل تیامن طیوزارت اطالعات در مح یدر مسائل و اهداف راهبرد یتیو امن یاطالعات
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 .باشندیسند م نیمفاد ا تیمکلف به رعا یو استان یمل ییجراا یهادستگاه یتمام -۵ ماده
باشد  یابه گونه دیسند با نیمختلف ا یهابخششده در  فیتعر یهافعالیت هیکل -۶ ماده

استان در چارچوب  یزیرها محدود به سقف آب قابل برنامهآن یو مصارف آب ازهایکه مجموع ن
ابالغ  رویکه توسط وزارت ن– ۲درجه  زیآبر یهاآب در حوضه یعالیشورا یمصوبه نیپانزدهم

 یهار دورههنگام شده را دبه یزیرمکلف است آب قابل برنامه رویوزارت ن .شدبا -گرددیم
، به ۲درجه  زیآبر یهامختلف مصرف و حوضه یهابخش کیو به تفک یساله بازنگر ۵ یزمان

 .دیها ابالغ نمااستان
استان موظف است، گزارش عملکرد ساالنه تحقق  ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد -7 ماده

تحقق  زانیاز م یزارشگ زین رخانهیارسال نموده و دب رخانهیهر سال به دب انیسند را در پا نیا
 .ددهیارائه م یعالیها را به شوراهمه استان شیاسناد آما یریپذ

الزم به منظور  داتیموظف است تمه استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد -۸ ماده
 .در سطح استان را فراهم آورد استان شیمطالعات آما نیسند و هم چن یریپذتحقق

سند؛  یاتیموظف است به منظور تحقق عمل استان یزیررنامهو ب تیریسازمان مد  -9 ماده
مدت و  انیبلندمدت، م یهادر سطح استان و برنامه یسند با مطالعات آت نیا نیب وندیپ

سازمان برنامه و بودجه کشور  یدر استان را با تعامل و همکار یمدت از جمله بودجه سنواتکوتاه
 .دیابرقرار نم
 کسال،یاستان موظف است حداکثر ظرف مدت  یزیرو برنامه تیریسازمان مد -۱۰ ماده
و اسناد مربوطه را  یبروزرسان ،یبازنگر نیسرزم شیآما ین را بر اساس سند ملاستا شیسند آما
  .دیارسال نما رخانهیبه دب

 1خوزستان استانآمایش های سند نقشهاطلس  :پیوست
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  مورخ  ۱۴7۵7۵۴شماره  «نیسرزم شیآما یمل یهایریگجهت»سند ابالغیه
 27/۱2/۱۳99با اعمال اصالحات  دبیر شورای آمایش سرزمین ۶/۸/۱۳9۶

 سالم و احترام  با
 تیریو مد یزیردر نظام برنامه نیسرزم شیآما یرسالت اصل دیکه مستحضر هست گونههمان

کشور در چارچوب  ییفضا یدهسازماندت و نقشه راه توسعه بلندم یزیرتوسعه کشور، طرح
 «ینگارندهیآ» قیاز طر نیسرزم شیآما گریدبه عبارت  .باشدیم یو بخش یامنطقه ،یمل کارمیتقس

الزم  ،بستر«یسازفرصت»و  هابخشمناطق و  یبخشو انتظام «یگذاراستیس» ن،یتوسعه سرزم
 یدستگاه متول عنوانبه سازمان برنامه و بودجه .سازدیمو متوازن را فراهم  داریتوسعه پا یبرا
گذشته تالش نموده است تا ضمن استمرار مطالعات و  قرنمین یدر ط کشور در نیسرزم شیآما
 تیهدا منظوربهالزم  یهاو رهنمود هادگاهید ن،یتوسعه سرزم شبردیپ تیضعخود از و یهایابیارز

 .دیارائه نما ییاجرا یهادستگاهتوسعه کشور را به  یو راهبر
جامع از مطالعات  یاستنتاج عنوانبه «نیسرزم شیآما یمل یهایریگجهت»رو سند  نیهم از

، نخبگان، نظرانصاحب یهااهدگیدنظرات و  یبندجمع زیو ن ریاخ انیسال یط صورت گرفته در
ارائه  باهدفکشور،  ییاجرا یهادستگاهو کارشناسان توانمند  ییاجرا رانیمد ان،یدانشگاه

 چهارمفصل

سوابق تدوین اسناد ملی و استانی 

  آمایش سرزمین
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 یقلمروها ییفضا یدهسازمان یدرباره چگونگ نیسرزم شیآما یهادگاهیدرهنمودها و 
و پس  نی، تدوهابخش انیم ییافزاهمو  یسازهماهنگو  نیاز سرزم یوربهرهارتقاء  ،ینیسرزم

به  ۲/۵/۱3۹۶ خیدر تار ن،یسرزم شیآما یتخصص ونیسیجلسه کم نیدر چند یاز بحث و بررس
 .است دهیسر نیسرزم شیآما یعال یشورا بیتصو
 هی، کلکشور توسعه یهابرنامه یقانون احکام دائم (3۲)( ماده ۱تبصره ) اساس بر

 نهیو اجرا کنند که زم میتنظ یاگونهبهخود را  یاتیعمل یهابرنامه اندمکلف ییاجرا یهادستگاه
تحقق  منظوربهسند،  نیلذا ضمن ارسال ا .دیفراهم آ نیسرزم شیآما یهایریگجهتتحقق 

سطوح  یدر تمام دیفرماناست دستور  خواهشمندآن  یو اجرا نیدودر ت اهداف موردنظر
 :ردیقرار گ موردتوجه ریآن دستگاه محترم مالحظات ز رمجموعهیز

 یتیمأمورکشور، ضمن استخراج بندها و موارد مرتبط با حوزه  ییاجرا یهادستگاهاز  کی هر
 منظوربهالزم  یهابخشنامه ایو  هادستورالعمل دات،یتمه بیتصو و نینسبت به تدو ش،یخو

محترم  نیوزراء و معاون .اهتمام الزم را مبذول دارند هاآناجرا و نظارت بر حسن تحقق 
 یمتول ،یاستان یهاحوزهمحترم در  و استانداران یبخش یتیمأمور یهاحوزهدر  جمهورسیرئ
 .هستند نیسرزم شیآما یهایریگجهتتحقق اهداف و  یریگیپ

 هابخشتوسعه  مدتکوتاهو  مدتانیمبلندمدت،  یهاطرحو  هابرنامهاستاد اعم از  یتمام
 ...و مناطق و هابخشو جامع توسعه  ی، اسناد راهبرداستان شیآما سند ازجمله هااستان ای
 گردند اصالح ایو  نیتدو یریگجهت نیبر ا یمبتن ستیبایم

 یو معمار یشهرساز یعال یشورااعم از  هااستانو  هابخشتوسعه  یهاونیسیکمشوراها و  -
مصوبات خود، موارد مطروحه در  یدر تمام ستیبایم هااستان توسعه یزیربرنامه یشوراها ایو 

 یهابخشنامه که طبق یلزوم موارد صورت درسند را به جد مورد لحاظ قرار داده و  نیقالب ا
است  نیسرزم شیآمای عال یشورادر  یریگمیتصمو  یمستلزم بررس نیسرزم شیآما یعال یشورا

 .ندیکشور ارسال نما شورا مستقر در سازمان برنامه و بودجه نیا رخانهیرا به دب
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 مصوب شورای عالی 2/۵/۱۳9۶مصوب   نیمسرز شیآما یمل یهایریگجهت
 27/۱2/۱۳99با اعمال اصالحات  آمایش سرزمین

قانون احکام  (3۲)به استناد ماده  ۲/۵/۱3۹۶در جلسه مورخ  آمایش سرزمین یعال یشورا
 را به شرح زیر تصویب نمود: ملی آمایش سرزمین یهایریگجهت توسعه یهابرنامهائمی د

یی است که هاسیاستها و ای از رویکردها، رهنمودمجموعه های ملی آمایش سرزمینگیریجهت
این  ازآنجاکه .گرددسازمان فضایی مطلوب توسعه می درازمدتمنجر به تحقق تصویر  هاآنرعایت 

باشد، لذا اصول آمایش سرزمین می چهارچوب درانداز توسعه ملی، تصویر، بازتاب سرزمینی  چشم
 .نمایدفا میانداز ایدر تحقق اهداف چشم رگذاریتأثاین سند نقشی بسیار مهم و 

مبنی بر تعامل و  ی کلی آمایش سرزمین ابالغیه مقام معظم رهبریهاسیاست گرفتن نظربا در 
ی نیآفرنقشاسالمی با تقویت -حوزه تمدن ایرانی ژهیوبههمکاری با کشورهای منطقه و جهان 

یا مشترک و همچنین روند روبه  سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور در جهت منافع ملی
ای که  طی ده سال گذشته در سطوح ملی و کلی تحوالت گسترده طوربهافزایش تغییرات اقلیمی و 

( ۱3۸3ایش )مصوب سال اتفاق افتاده است، لزوم بازنگری در اولین سند ضوابط ملی آم المللیبین
های ها و رویهباشد؛ بلکه ساختار، روشل مضامین ضوابط میاین بازنگری نه تنها شام .مطرح گردید

ی چهارگانه آمایش سرزمین هامؤلفهسازد رعایت خاطرنشان می .گیردرا نیز در بر می هاآنتدوین 
 کنندهنییتعزمینی به عنوان عوامل گرایی، دوراندیشی و توجه به جغرافیای سری، کلنگرجامعیعنی 

و  تریجزئد در سطح راهبردی و کالن مطرح بوده و از ورود به مضامین در بیان فرازهای این سن
 .ی مکانی  خارج از حیطه آمایش، اجتناب شده استهایریگجهینت

ای از بایدها و نبایدها است که الگوی اسکان جمعیت، ساختار فرازهای این سند مجموعه
زیربنایی را متناسب با  یهاشبکه، بسط و گسترش یبندشکلو چگونگی  هافعالیتفضایی 

در تمامی مداخالت  هاآناز این رو مراعات  .نمایداهداف و الزامات اسناد پایه مذکور، تبیین می
 .باشدیفضایی بخش دولتی و خصوصی الزامی م
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تصادی و پیشرفت در راستای توسعه و بالندگی اق آمایش سرزمین های ملیگیریجهت-۱ماده 
و نیل به سازمان فضایی  ۱۴۰۴انداز ایران جانبه و پایدار کشور، تحقق اهداف سند چشمو اقتدار همه

یی و بازدهی آ کارگانه آمایش سرزمین )هشتمطلوب و مناسب کشور، در چارچوب اصول 
، حفاظت ایهای منطقهپارچگی سرزمین،گسترش عدالت اجتماعی و تعادلکاقتصادی، وحدت و ی

ایرانی و حراست از میراث فرهنگی،  -زیست و احیای منابع طبیعی، حفظ هویت اسالمی محیط
در مناطق  خصوصبهها شور و رفع محرومیتکتسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد 

 مشتمل بر موارد زیر است:(، رعاملیغ پدافندشور و مالحظات امنیتی، دفاعی و کروستایی 

های آن رعایت تناسب بین نیازهای استقرار فعالیت در یک قلمرو با امکانات و قابلیت -۱
و رعایت مقیاس مناسب اقتصادی برای فعالیت در یک مکان با توجه به ظرفیت و کشش 

 بازارهای داخلی و خارجی 
ای و ی ملی و منطقههارحطدر طراحی و اجرای افزایش همگرایی و تقویت هویت ملی  -2

های نسبی مناطق برای تقویت ها و مزیتتخصصی شدن عملکرد اقتصادی بر اساس قابلیت
 هافعالیتهمه نوع  گسترش وای و یکپارچگی ملی و پرهیز از تنوع های متقابل منطقهوابستگی

 در یک قلمرو جغرافیایی 

ی هابخشای رایندهای توسعهکنترل اقدامات و ف بخشی وسازی، انتظامهماهنگ  -۳
 مختلف اقتصادی 

ی الزامات موردنیاز در قلمروهای سرزمینی سازفراهمبسترسازی، انجام ترتیبات نهادی و  -۴
، زهیباانگهای های انسانی و پرورش انسانهای اجتماعی، توسعه سرمایهارتقاء سرمایه منظوربه

 ارکان توسعه  نیترمهمگرا به عنوان و قانون ریپذنظمگرا، معدوست،  جشاداب، متدین، وطن

ی اقتصادی در قلمرو سرزمین در راستای ایجاد هافعالیتتوزیع مناسب جمعیت و  -۵
تعادل بیشتر بین نیمه غربی و شمال غربی کشور و نیمه شرق و جنوب شرقی برمبنای کارایی 

 بر:  دیتأکها با ز ظرفیتستفاده او ا یطیمحستیزفرهنگی و  ،اجتماعی ،اقتصادی
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، بندر دریای عمان مراکز جمعیتی سواحل نیترمهم؛ به عنوان یکی از چابهاربندر  -
و برخوردار از عملکردهای مرتبط با صنایع دریایی، بازرگانی، انرژی،  المللیاقیانوسی بین

 وزش عالی و تحقیقات، گردشگری و شیالت؛آم

؛ به عنوان یک مرکز جمعیتی فعال در حوزه صادرات نفت، گاز و بندر جاسک -
 پتروشیمی، بازرگانی و گردشگری؛

پسابندر، کنارک، زرآباد و سیریک  ازجمله مکران دار سواحلسایر قلمروهای اولویت -
 .هاآن یهاکرانهسپو 

و افزایش سطح  نواحی کویری توسعه پایدار منظوربهاتخاذ تدابیر و تمهیدات الزم  -
های فاده بهینه از مزیتبخشی به اقتصاد و استدر این قلمروها با تکیه بر رونق یریپذتیجمع

 .نسبی )منابع معدنی، انرژی خورشیدی و گردشگری(

های الزم برای استقرار جمعیت در نواحی مستعد از طریق فراهم ساختن زمینه ایجاد -۶
های اقتصادی به ویژه صنعتی و گذاریموردنیاز و افزایش سرمایه ساتیتأسو  هازیرساخت

 .خدمات عمومی

به ویژه  یشهرکالنو تمهیدات مهار و کنترل رشد جمعیت در مناطق  سازوکارهااتخاذ  -7
و سقف جمعیتی  هاسیاستکشور در چارچوب  یشهرکالنتوسعه  یهاطرحو بازنگری  تهران

کشور با همکاری  تصویب این سند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه که تا شش ماه پس از 
 .رسدمی آمایش سرزمین یعال یشورابه تصویب  ربطذی ینهادهاو  هادستگاه

ی مهاجرت در راستای استراتژی توزیع جمعیت هاانیجرساماندهی و هدایت هدفمند  -۸
 و فعالیت در سرزمین از طریق:

تحول در اقتصاد روستاها و بازگرداندن رونق به اقتصاد روستایی  منظوربهسازی زمینه -
 های محلیچارچوب مقتضیات و مزیت( در ...ی ودستعیصنا)کشاورزی، دامداری، 

زا، توسعه ارائه خدمات عمومی و ارائه ی اشتغالهاطرحگذاری در تشویق سرمایه -
 منظوربهو شهرهای کوچک  ها و تسهیالت متناسب با مقتضیات محلی در روستاهامشوق
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ماندگاری جمعیت در شهرهای کوچک و نواحی روستایی و کاهش روند مهاجرت به 
 و شهرهای پرتراکم رهاشهکالن

ی از سرزمین با مالحظات وربهرهارتقاء  باهدفی شبکه سکونتگاهی کشور دهسازمان -۹
 های موجود محیطی و کاهش مشکالت و چالشزیست

رویکردهایی چون گسترش حوزه نفوذ اقتصاد کشور در منطقه و محیط به جهت لحاظ  -۱۰
ریزی ی نوین برنامههامؤلفهتوسعه کشور،  آسیای جنوب غربی، تحقق سازمان فضایی مطلوب

و تجارب جدید جهانی و تمرکززدایی از طریق انتخاب مراکز متعدد با اختیارات الزم، شبکه 
 .شودی میبندطبقهسکونتگاهی شهری کشور در سه الیه 

کشور به عنوان مراکز راهبری، تسهیل و  مرزی یهااستانشامل مراکز  ،الیه پیرامونی -
پشتیبانی تعامالت اقتصادی و اجتماعی با کشورهای واقع در عمق راهبردی اقتصادی و 

 .در خارج از مرزهای کشور هاآنسیاسی 

گانه به عنوان مراکز راهبری، تسهیل و  ۹شامل مراکز منتخب مناطق  ،الیه مرکزی -
علم و  یهاحوزهدر  یالمللنیبت اقتصادی و اجتماعی کشور با جامعه الپشتیبانی از تعام

 وکارکسبخدمات و اطالعات و گسترش ، فناوری، آموزش، تحقیق و توسعه، تبادالت کاال
 .با بازارهای جهانی

مندی و یا استقرار در و شهرهای برخوردار از توان هااستانشامل مراکز  الیه میانی، -
های مناسب نسبت به سایر مناطق شهری و روستایی به عنوان مراکز راهبری، موقعیت

تسهیل و پشتیبانی از تعامالت اقتصادی و اجتماعی بین این مراکز با حوزه نفوذ خود، با 
 .نمایندفعالیت می سایر مراکز منتخب الیه میانی و نیز با الیه مرکزی

خود مشمول اصالحات الزم  تیمأمورگانه متناسب با نقش و های سهتمام شهرهای الیه
برای ارتقاء عملکردی و زیرساختی گردیده و برخوردار از نهادهای الزم برای ارائه خدمات 

 یهامهارتو تسهیل گسترش تولیدات کاال، خدمات و اطالعات و ارتقاء فناوری و 
 .شوندور میدر درون مرزهای کش وکارکسب
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حفظ ارتباط پویا و  باهدفهای روستایی ها و عرصهسکونتگاه یدهسازمانتقویت و  -۱۱
بر استقرار صنایع  دیتأکهای ارزش با سازنده بین نواحی شهری و روستایی و تقویت زنجیره

 زاکوچک و اشتغال

وستایی به شهر های ردیل و الحاق سکونتگاههای تببخشی به فرایندها و رویهانتظام -۱2
 .کشتقابلوری از اراضی ماندگاری جمعیت مولد در روستاها و حفظ و بهره باهدف

 ی اقتصادی در جزایرهافعالیتهای اسکان جمعیت بیشتر و گسترش تقویت زمینه -۱۳
، بازآرایی تعامالت با قلمروهای ها و توان محیطیمتناسب با ظرفیت کارمیتقسبر  دیتأکبا  فارسجیخل

 ویژه در جزایر راهبردیبه  هاآنو متوازن در  خشکی مجاور و تمهید ترتیبات توسعه پایدار

ی مصوب و مغایر با مالحظات هاطرحها و ممنوعیت تغییر کاربری زمین خارج از برنامه -۱۴
و کارآمد و  مؤثری نظارتی سازوکارهایق اتخاذ تدابیر، ضوابط و مقررات و ی از طرطیمحستیز

 ی هر قلمرو شناختبومهای بازنگری ضوابط و معیارهای تغییر کاربری اراضی متناسب با ویژگی

 شهرهاکالنهای غیررسمی پیرامون شهرها به ویژه ساماندهی سکونتگاه -۱۵

 مؤثرایفای نقش  منظوربهی موردنیاز هایرساختزها، امکانات و سازی زمینهفراهم -۱۶
ترانزیتی کشور در منطقه به ویژه محیط آسیای جنوب غربی و استفاده بهینه از مزیت موقعیت 

 ( کاال، خدمات، مسافر، انرژی و اطالعاتHUBای کشور به عنوان مرکز مبادله )منطقه

 ییربنایز یهاهکو شب هاساختزیرو تقویت  جانبههمهتوسعه  یهانهیزم یسازفراهم -۱7
 ایتوازن و تعادل منطقه جادیا منظوربهبا اولویت نواحی شرقی و جنوبی کشور 

 ارتقاء و اصالح ساختار فضایی شبکه ریلی کشور با رویکرد: ،توسعه، تجهیز -۱۸

 المللیبرقراری یا تقویت اتصال شبکه ریلی کشور به خطوط ریلی بین -
 المللیبین ونقلحملتوسعه و تجهیز محورهای اصلی ارتباطی کشور در کریدورهای  -۱9
، با اولویت غربی کشور با تأکید بر تمرکززدایی از تهران –و شرقی  جنوب –ای( شمال )جاده

 های اقتصادی آبی و زمینی کشورمسیرهای منتهی به دروازه
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 فارس، خلیجدریای خزر بندی بنادر کشور در سواحلتجهیز، تقویت و سطح، توسعه -2۰
با کشورهای همسایه و هدف و استفاده بهینه از  المللیمتناسب با ارتباطات بین و دریای عمان

   های ساحلی کشورمزیت
ارتقای  باهدفکشور  های صیادی در سواحلتقویت و ساماندهی بنادر و اسکله -2۱
 وری و حفاظت فعال از ذخایر ارزشمند دریاییبهره

 هوایی کشور از طریق: ونقلحملتجهیز و تقویت شبکه توسعه، -22
 تقویت نقش کشور به عنوان کریدور و ترانزیت هوایی  -
  المللیترانزیت هوایی در سطح بین (HUB)ودگاه امام به عنوان هاب هیز فرتوسعه و تج -

 منظوربه الیه پیرامونی های شهرهای منتخب مرکزیارتقای سطح عملکردی فرودگاه -
  هاآنپشتیبانی از ایفای نقش فراملی 

 ای موردنیاز برای توسعه شبکه ارتباطات و انتقال داده از طریق:بسترهسازی فراهم -2۳

های ارتباطات و فناوری اطالعات در سراسر کشور با تعمیم، گسترش و توزیع شبکه-
ی اقتصادی و اجتماعی هافعالیتهای کمی و کیفی جمعیت مناطق مختلف، توجه به ویژگی

 مین و استقرار متوازن و متعادل آن در پهنه سرز

ی موردنیاز انتقال و ترانزیت اطالعات در هازیرساختتوسعه و تجهیز  احداث، -
 المللی اطالعاتای و بین( منطقهHUBاز طریق ایجاد خدمات هاب ) المللیمقیاس بین

تسهیل دسترسی و  باهدفی ارتباطی و خدماتی گردشگری هازیرساختتوسعه  -2۴
ها های با ارزش تاریخی ثبت جهانی و ثبت ملی شده و قطبنیه و محوطهاستفاده از اماکن، اب

 و مناطق نمونه گردشگری )از جنبه میراث فرهنگی و طبیعی( 

 : ازجملهاولویت برداشت از میادین مشترک نفت و گاز،  -2۵

و قطر به ویژه در حوزه  ت، عربستان سعودی، امارامرز جنوبی )با کشورهای کویت -
 مشترک پارس جنوبی(

 (مرز غربی)با کشور عراق -
 (و آذربایجان )با کشورهای ترکمنستانمرز شمالی  -
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ویژه بادی )به های تجدیدپذیردر منابع تولید انرژی و افزایش سهم انرژی یبخشتنوع -2۶
 بهینه انرژی هر منطقه از کشور متناسب با ظرفیت هر منطقه  نیتأمو خورشیدی( در تولید و 

پتروشیمی و  ،گاز ،نفت)ایجاد و توسعه مناطق ویژه اقتصادی و تخصصی انرژی  -27
 افتهیتوسعه کمتردر مناطق دارای قابلیت با اولویت مناطق  (های نوانرژی

 یریت  یکپارچه بر منابع آب اعمال مد -2۸

 ی زیرزمینی و سطحی کشورهاآبرویه و ناپایدار از منابع ممنوعیت برداشت بی -29

 ورودی و خروجی کشور    یهاآب نهیبهمرزی و مدیریت کارآمد و  یهاآبمهار  -۳۰

 ها، بر اساس میزان، دریاچههابها، تاآلرودخانه یطیمحستیزرعایت نیازهای پایه  -۳۱
 ی سطحی کشورهاآبهای آبریز در مهار و کنترل حوضه تحملقابلتجدیدشوندگی آب و ظرفیت 

ی جدید در قلمروهای راهبردی با استفاده از هافعالیتآب موردنیاز توسعه  نیتأم -۳2
)سواحل دریای عمان از آب دریا با اولویت سواحل ییزدانمکاز طریق  ازجملههای جدید روش
مالحظات اکولوژیکی  یرینظرگ درسواحل جنوبی کشور با  کرانهپس( و نقاط واقع در مکران

 الزم و حفاظت از اکوسیستم دریا

بر در ی اقتصادی آبهافعالیتتوجه به محدودیت منابع آب در جانمایی و استقرار  -۳۳
 قلمروهای مختلف کشور 

، انتقال، نیتأمی استحصال، هاطرحوپلیتیکی و اکولوژیکی در رعایت مالحظات ژئ -۳۴
 .ای و محلیوزیع و مصرف آب در سطوح فراملی، ملی، منطقهت

 افزایش تراز مثبت آب مجازی در تجارت کاال  -۳۵

ها و در تخصیص آب از سدها به نفع تقویت مخازن دریاچه دنظریتجدبازنگری و  -۳۶
 هابها و تاآلرودخانه یطیمحستیزهای حقابه و حفظ دستنییپادر  هابتاآل

متناسب با  دشوندهیتجدکاهش نسبت حجم آب مصرفی کل کشور به حجم منابع آب  -۳7
 ظرفیت هر منطقه 

و تضمین پایداری دریافت آب از منابع  نیتأم منظوربهاستفاده بهینه از دیپلماسی  -۳۸
 تیکیها و تهدیدهای ژئوپلیفرصت بامالحظه یمرزبرون
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و  یدارآبخوانسد، آبخیزداری،  یهاطرحایجاد تناسب و هماهنگی در اجرای  -۳9
 دستنییپاآبیاری و زهکشی  یهاشبکه

ایجاد تحول متناسب با  منظوربهبخش کشاورزی در پهنه سرزمین  یدهسازمان -۴۰
 امنیت غذایی نیتأموری و مقتضیات اقلیمی، ارتقاء بهره

بر ارزش  دیتأکها )واحدهای هیدرولوژیکی( با تدوین الگوهای بهینه کشت در دشت -۴۱
 اقتصادی آب 

های مناسب آبیاری متناسب با شرایط اقلیمی روش یریکارگبهوری آب و ارتقای بهره -۴2
های ناشی  جویی و استفاده بهینه از منابع آب با توجه به محدودیتای در راستای صرفهو منطقه

 تغییرات آب و هواییز ا
ها با اجرای حفاظت، پیشگیری و کاهش آلودگی و فرسایش خاک و تغذیه آبخوان -۴۳

 کشور های آبخیزدر حوضه داریو آبخوان عملیات آبخیزداری

در فضاهای باز و جایگزینی در موارد  محدودیت کشت محصوالت با نیاز آبی باال -۴۴
 ایممکن از طریق کشت گلخانه

بهینه از منابع پایه )آب،  یبرداربهرهبرای  های آبخیزمدیریت جامع و یکپارچه حوضه -۴۵
 خاک و پوشش گیاهی(

 تلف کشور ی قلمروهای مخهاتیباقابلصنعت متناسب  های کشت وایجاد و توسعه مجتمع -۴۶

ساماندهی روابط بین بخش کشاورزی و صنعت متناسب با نیازهای پسین و پیشین  -۴7
 بخش کشاورزی و مقتضیات سرزمینی

ایران در کشورهایی دیگر که  ینیسرزم فراهای های توسعه کشتگسترش زمینه -۴۸
 .قلمروهای مستعد کشاورزی دارند

 کشور و مراتع  هاجنگلتوسعه، حفاظت و احیاء  -۴9

 دور و سرزمینی یهاآب درتوسعه پرورش و صید آبزیان  -۵۰
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 منظوربههای دو یا چندجانبه با کشورهای منطقه ارتقاء سطح تعامالت و همکاری -۵۱
در  زگردهایرنابع طبیعی و مقابله با آثار منتج از تغییرات اقلیمی و زیست و محفاظت از محیط
 .ایهای منطقهها و پیماننامهها، موافقتکنوانسیونها، ها، معاهدهنامهچارچوب تفاهم

محیطی)توان اکولوژیک و ظرفیت تحمل الزام به رعایت مالحظات زیست -۵2
 در پهنه سرزمینای ی توسعههافعالیتزیست( در استقرار محیط

مندی جوامع ژنتیکی و زمینه سازی برای بهره ریذخاحفاظت از تنوع زیستی و حفظ  -۵۳
 ز آن در زمینه هایی مانند گردشگری طبیعیمحلی ا

 دهندهشکلهای های روان و مهار کانونزایی و تثبیت شنزدایی، جلوگیری از بیابانبیابان -۵۴
 گیری از توسعه پوشش گیاهی متناسب با مقتضیات محلیبا اولویت مناطق بحرانی و بهره گردها زیر

نسبی و رقابتی و تکمیل  یهاتیمزه به های صنعتی با توجشناسایی و ایجاد خوشه -۵۵
 ی مبتنی بر منابع در قلمروهای جغرافیایی هافعالیتزنجیره ارزش 

دریایی در جوار بنادر  ونقلحملوسایط توسعه صنایع دریایی و تعمیر و خدمات  -۵۶
  یطیمحستیزاصلی با رعایت مالحظات 

ی صنعتی در پهنه سرزمین ها و نواحهای صنعتی اعم از شهرکساماندهی مجتمع -۵7
 های هر یک از قلمروهای جغرافیایی متناسب با مقتضیات و ظرفیت

صنایع فلزات  ازجملهبر ی صنعتی پایه و آبهافعالیتتوسعه و ساماندهی مجدد  -۵۸
مبتنی  یگذارهیسرمااساسی و پاالیشگاهی و پتروشیمی )به ویژه صنایع باالدستی( دارای اولویت 

مالحظات دفاعی، امنیتی و  نیتأمخوراک موردنیاز و  نیتأمحدودیت منابع آب، بر الزامات م
پس از  و به ویژه دریای عمان فارسجیخل ر سواحلد هاآنبر استقرار  دیتأکبا  پدافند غیرعامل

 یطیمحستیزانجام ارزیابی راهبردی 

کشورهای منطقه به ویژه محیط آسیای  ازیموردنکاالهای  دکنندهیتولتوسعه صنایع  -۵9
 مرتبط  ی مرزیهااستانجنوب غربی با اولویت استقرار در 
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معدنی، استقرار صنایع  ریذخااستقرار صنایع فراوری اولیه منابع معدنی در جوار  -۶۰
وقعیت مکانی مکان مناسب و استقرار صنایع مصرفی متناسب با م ای درای و سرمایهواسطه

 .بازارهای نهاده و محصول

براساس  گانه۹های نوین و برتر در مراکز راهبری مناطق توسعه صنایع مبتنی بر فناوری -۶۱
 نسبی و رقابتی یهاتیمز

به قطب پردازش صادرات، جذب و ویژه اقتصادی کشور  تحول در کارکرد مناطق آزاد -۶2
ها به پیشران توسعه اقتصادی ، تبدیل آنسرمایه و تکنولوژی، ارتقاء پیوند منطقه با اقتصاد استان

 قلمروهای سرزمینی و پیشرو در توسعه ملی

اس مطالعات بر اس صرفاًنه سرزمین و ویژه اقتصادی جدید در په ایجاد  مناطق آزاد -۶۳
 آمایش سرزمین

ای و بنادر خشک در کشور ، ملی و منطقهالمللیتوسعه و تجهیز باراندازهای بین -۶۴
پشتیبانی توسعه بازرگانی و امور تولیدی در نقاط دور از ساحل و ایجاد تحرک در اقتصاد  باهدف

 آمایش سرزمین یعال یشورامورد تصویب  نواحی پیرامونی بر اساس فهرست

ایجاد مرکزیت  باهدف ۱دانشگاهی در شهرهای منتخب -های علمیتوسعه و تقویت قطب -۶۵
 .و تربیت و پرورش نیروی انسانی موردنیاز برای توسعه جوارهمآموزشی در میان کشورهای 

آوری و مراکز تخصصی لم و فن، مراکز رشد،کریدورهای عهاپارکی هافعالیتتوسعه  -۶۶
ICT فناوری اطالعات و ارتباطات( در سرزمین متناسب با موقعیت تخصصی عملکرد هر قلمرو( 

متناسب با عملکرد تخصصی هر  یآموزمهارتای و حرفه -های فنیتوسعه آموزش -۶7
متناسب  سازی برای توسعه مشاغلزمینه باهدفقلمرو به ویژه در نواحی مرزی و حاشیه شهرها 

 هابا مقتضیات محلی و کاهش مهاجرت

استفاده از ترکیب صنایع، کریدورهای فناوری اطالعات، مراکز تحقیق و توسعه و  -۶۸
 قلمروهای اسکان جمعیتآموخته برای برپایی نیروی انسانی دانش
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هشی در سطح کشور و مراکز آموزشی و پژو هاتوزیع جغرافیایی و ساماندهی دانشگاه -۶9
ای و استانی و های توسعه ملی، منطقهها بر اساس مقتضیات و اولویتو جذب دانشجوی آن

 هر منطقه یهاژهیو کار

و مناطق کشور به ویژه در  هااستانتماعی، فرهنگی و علمی ی اجهاتیظرفبر استفاده از  دیتأک -7۰
کمی سطوح پایین آموزش عالی به نفع سطوح باالتر )تحصیالت  با محدود نمودن توسعه شهرهاکالن

ی هایهمکاربرای توسعه  هاآنی آورفنتکمیلی( و ارتقای سطح کیفی آموزش عالی و مراکز پژوهشی و 
 .میو ایفای نقش واسط بین کشورهای منطقه و کشورهای پیشرفته عل یالمللنیبعلمی 

فضاهای تربیتی متناسب با اقتضائات برنامه درسی، استانداردهای  طراحی و ساخت  -7۱
 تربیتی، تحوالت جمعیتی، اصول شهرسازی و معماری و شرایط اقلیمی

ای، خدماتی و ی توسعههاطرحهای نیروی انسانی برای الزام به تهیه پیوست نیازمندی -72
 وزشی آن در منطقهتولیدی عمده برای تعیین نیازهای آم

ی هافعالیتو مراکز آموزش عالی و پژوهشی متناسب با  هاگرا شدن دانشگاهتیمأمور -7۳
 ای و استانی، ملی، منطقهالمللیمحل استقرار و حوزه عملکردی آن در سطوح بین

ت و ریزی شبکه بهداشدسترسی عادالنه به خدمات سالمت در کشور از طریق طرح -7۴
 ارائه خدمات در پهنه سرزمین یبندسطحدرمان مبتنی بر 

توسعه و تجهیز مراکز گردشگری سالمت در کشور و تبدیل ایران به قطب پزشکی  -7۵
تجهیز شده و روزآمد و منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسالم از طریق ایجاد مراکز درمانی 

 شهرهای دارای قابلیت  بخشی به گردشگری سالمت و پزشکی در مناطق ورونق

سازی تحقق عدالت توسعه رفاه و تأمین اجتماعی در نواحی مختلف کشور و زمینه  -7۶
و  یتوانمندسازاجتماعی با تأکید بر  یهابیآسفراگیر در پهنه سرزمین، کاهش فقر، نابرابری و 

 ر استفاده از مشارکت مردم حداکث

های طبیعی، تاریخی، مذهبی، فرهنگی، جاذبهها و صیانت و استفاده بهینه از ظرفیت -77
علمی، ورزشی و سالمت در هر منطقه برای رونق و ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد 

 یالمللنیبملی و دستیابی به سهم مناسب در اقتصاد 
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دولتی و  های ملی اعم ازگذاریسرمایه یدهجهتتوسعه و آبادانی نواحی مرزی و  -7۸
 یهاتیمزغیردولتی به نواحی مرزی و رونق بخشی به صنعت گردشگری و بازرگانی بر اساس 

 فرهنگی و سیاسی ،های اجتماعیبر تقویت همگرایی دیتأکنسبی و رقابتی با 

حداکثری منافع ملی و حقوق سرزمینی کشور در قلمروهای پیرامونی جانبه و همه نیتأم -79
 .ی موردنیاز و پیگیری ترتیبات دیپلماتیک و حقوقی الزمهازیرساختسازی از طریق فراهم

کشور در ساخت، توسعه و توزیع  رعایت مالحظات امنیتی، دفاعی و پدافند غیرعامل -۸۰
 جغرافیای سیاسی قلمروهای سرزمینی یهامؤلفهور متناسب با در کش هازیرساخت

رافیای طبیعی و خصوصیات ژئومورفولوژیک قلمروهای استفاده مناسب از جغ -۸۱
 ی حیاتی، حساس و مهمهاطرحاستقرار صنایع و  سرزمینی در ارتقاء امنیت و پدافند غیرعامل

امنیت ملی( در محدوده  یعال یشوراعدم استقرار صنایع پرخطر )مطابق تعاریف  -۸2 
 ازیموردنایمنی و امنیتی های ها و رعایت حریمسکونتگاه

ایرانی اقوام مختلف و مشارکت آنان  –تقویت انسجام ملی و ارتقاء هویت اسالمی  -۸۳
 در اداره امور، توسعه و امنیت مناطق مختلف کشور 

با داخل کشور با رویکرد وحدت و یکپارچگی اجتماعی  ت پیوندهای مناطق مرزیتقوی -۸۴
 های اجتماعی ملی در پهنه سرزمینایهو ارتقاء سرم

، ربطذیی اجرایی هادستگاهکشور با همکاری و تعامل با  سازمان برنامه و بودجه -2ماده 
نظارتی  ،های اجراییپس از تصویب این سند، نسبت به تدوین اسناد و دستورالعمل سال کیتا 
 یسازنهینهادبسترسازی برای تحقق این سند و  باهدفموردنیاز ارزیابی عملکرد  یهاشاخصو 
 1.ای اقدام نمایدای ملی و منطقهدر فرایندهای توسعه هاآن
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    مورخ  آمایش سرزمین یعال یشوراپیوست: منطقه بندی کشور مصوب
2/۵/۱۳9۶ 

 نام منطقه هااستان

 ۱ و سمنان ،گلستان، مازندرانگیالن

 ۲ و کردستان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل آذربایجان

 3 و ایالم ، لرستانرمانشاهک، همدان

 ۴ و خوزستان ، چهارمحال و بختیاریاصفهان

 ۵ هگیلویه و بویراحمدک، خوزستان ،فارس

 ۶ البرز و ، قمتهران

 ۷ مرکزی ، قزوینزنجان

 ۸ و هرمزگان رمان، سیستان و بلوچستانک، یزد

 ۹ سان شمالی، خرا، خراسان رضویخراسان جنوبی

 مورخ  ه۳۱۶۱۱ت ۴۱279مصوبه شماره  نیسرزم شیآما یمل ضوابط
 با اعمال اصالحاتوزیران هیئت ۴/9/۱۳۸۳

مورخ  ۱۰۱.۱3۴۱۰۸شماره  شنهادیبنا به پ ۶/۸/۱3۸3در جلسه مورخ  رانیوزهیئت
و هشتم قانون  یو س کصدیور و به استناد اصل کش یزیرو برنامه تیریمد سازمان ۲۵/۷/۱3۸3

 نمود: بیتصو ریز را به شرح نیسرزم شیآما یملضوابط  رانیا یاسالم یجمهور یاساس
انداز سند چشم ییفضا نییتب یکه در راستا نیسرزم شیآما یمل یهایریگجهت -۱ ماده
بر اصول  یکشور و مبتن الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت میو ترس رانیا یاسالم یجمهور
وحدت  ،یاقتصاد یو بازده ییکارآ ،یو دفاع یتیمالحظات امن شامل ،نیسرزم شیب آمامصو
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 تسیزطیحفاظت مح ،یامنطقه یهاو تعادل یگسترش عدالت اجتماع ،نیمسرز یکپارچگیو 
و  لیتسه ،یفرهنگ راثیو حراست از م یرانیا ،یاسالم تیحفظ هو ،یعیمنابع طب یایو اح
 ییخصوص در مناطق روستاهب ها،تیاقتصاد کشور، رفع محروم یرونیو ب یروابط درون میتنظ

 :گرددیم نییتع ری، به شرح زشده است میکشور تنظ
و  رانته ژهیو، بهدر مناطق پرتراکم کشور تیو فعال تیکاهش تمرکز و تراکم جمع -۱

ساختار  یدگرگون قیمناطق از طر نیدر ا هافعالیتو  تیرشد جمع و مهار روند رو به اصفهان
 یسازنهیو زم هیپادانش یهافعالیت سهم شیافزا یها در راستاآن یو خدمات یصنعت یهافعالیت

 .کشوریهااستان گریبه د، مناطق نیبه ا لیمتما یهاگذاریسرمایه تیهدا یبرا
 یو شهرها یالمللنیبا عملکرد ب یعنوان مرکزبه تهران نقش و عملکرد شهر رییتغ -۲

پوشش  یبرا یبا عملکرد فرامل یعنوان مرکزبه نشاهو کرما اهواز ،رازیش ،زی، تبر، مشهداصفهان
 .خاص یعملکرد ایو  ییایجغراف یهادر حوزه یخدمات
 یها به نحوآن زیو تجه بزرگ و متوسط کشور یاز شهرها افتهیسازمان یهاشبکه جادیا -3
( را ۲موضوع بند ) یشهرها فیاز وظا یبخش شیمنطقه تحت نفوذ خو بتوانند در سطوحکه 
 .ندیمشارکت نما ،یاو منطقه یکار مل میتقس کیز درتمرکعدم یعهده گرفته و در راستابه

 ،یپژوهش ،یمراکز آموزش زیو گسترش و تجه وریافن، پژوهش و ، آموزشتوسعه علوم -۴
 وریافن رینظ ،نینو یهایوراتأکید بر توسعه فنکشور )با  یروافن -یعلمیهاپارکها و هرکش

 و یاو منطقه یمل یازهای( متناسب با ن..و یناتوتکنولوژ ،یوتکنولوژی، باطالعات و ارتباطات
 شیو افزا یعیکاهش سهم منابع طب یتادر راس منطقههر یبوم یو استعدادها هاتیبر قابل هیبا تک

 .یمل داتیسهم در تول
ا و مناطق کشور، هاستان یو علم یفرهنگ ،یاجتماع یهاتیبر استفاده از ظرف تأکید -۵

 یبا محدود نمودن توسعه کم زدیو  اهواز ،زی، تبر، مشهداصفهان ،رازی، شتهران یشهرها ژهیوبه
و  یمؤسسات آموزش عال یفیسطح ک یباالتر و ارتقابه نفع سطوح  یآموزش عال نییسطوح پا
نقش واسط  یفایو ا یالمللنیب یعلم یهاهمکاریتوسعه  یها براآن یوراو فن یپژوهشمراکز 

 .یعلم شرفتهیپ یمنطقه و کشورها یکشورها نیب
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حمل و نقل  یدورهایکشور در کر یارتباط یاصل یاز محورها یادهیگز زیتوسعه و تجه -۶
، در توسعه دارتیاولو یعنوان محورهاکشور به یغرب -یو شرق یجنوب -یشمال یالمللنیب

 از تهران یارتباط ییبر تمرکززدا تأکیدکشور با  یممتاز ارتباط تیاستفاده مناسب از موقع یبرا
 .نیگزیجا یرهایاز مس دهو استفا
وچک ک یتیمراکز جمع یهاو توان هاتیاستفاده حداکثر از ظرف یالزم برا یسازنهیزم -۷
و  تیداشت جمع( در حفظ و نگهکوچک ی، شهرهاشهرها -، روستا)روستاها پراکندهو 

 شیاشتغال و افزا جادیا ،هافعالیت یبا متنوع ساز تیاستقرار جمع یتعادل در الگو یبرقرار
 .مراکز نیقابل استقرار در ا یو خدمات یتصنع یهافعالیتنقش 
 یو خدمات اجتماع منابع آب تأمین ژهیوبه ،ییربنایز یهاو شبکه اهرساختیتوسعه ز -۸

 تهافیکمتر توسعه یهااستان مناطق و یشده برا ینیبشیپ تیو جمع تیفعالمتناسب با سهم 
 .ابدیتحقق  ها در بلندمدتآن یاقتصاد یکشور هر چند که بازده

در سطح کشور با استفاده از ابزار استقرار  تیجمع بیو ترک عیدر توز یتعادل نسب جادیا -۹
، جنوب و در محور شرق یتیو امن یاجتماع ،یاقتصاد طیو بهبود شرا هازیرساختو  تیفعال

 یدارا یهاو کانون کیدر مناطق استراتژ تیجمع یو استقرار اراد یمرکز تیجمعمناطق کم
 یهایبارگذار گونهنیدر ا ها و مناطق مختلفعرصه یطیبا توجه به توان مح ،عهتوس تیقابل
 .یتیو فعال یتیجمع

 تیو ظرف یطی، توان محمتناسب با منابع تیو فعال تیجمع عیبه توز یبخشتعادل -۱۰
و  یدولت در مناطق غرب یاتوسعه فیوظا یبر ابعاد اجتماع تأکیدا، با هبومستیتحمل ز

 ،یتوسعه در مناطق شرق ازیموردن یو اجتماع یکیزیف یهاتیظرف جادیو تمرکز بر ا یشمال
 :لیر، به شرح ذکشو یت مرکزیجمعممناطق ک یجنوب

 ر:کشو یمرکز تیجمعو مناطق کم یجنوب ،یدر مناطق شرق -الف
و  هافعالیتاستقرار  یسازنهیزم یمناطق برا نیا ییربنایز یهاتوسعه شبکه -۱ -الف

 .تیمتناسب با استقرار جمع یتوسعه خدمات اجتماع
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و شرق کشور  فارس جی، خلعمان یایدر سواحل هیحاش یتیمراکز جمع تیتقو -۲ -الف
انداز ، باتوجه به چشممناطق نیاز مراکز گسترش توسعه در ا یامجموعه جادیمنظور ابه

 ،نیسرزم یو جنوب یمرکز یهادشت یمعدن ری، ذخاحوزه جنوب یاز منابع انرژ یبرداربهره
 .یو گردشگر یبازرگان یتیترانز دگاهیمناطق از د نیو توان ا ییایدر عیو صنا التیش

 جنوب در سواحل یاهیدورافتاده و حاش یدر نواح ینقاط زیو تجه نییتع -3 -الف
تحرک  جادیبا هدف ا ،ینواح نیو بسط توسعه در ا عیتسر ی( در راستاعمان یایدر ژهیو)به

 .کشور یو جنوب یشرق ینواح یتیترانز یهادر شبکه
 .یریمناطق کو داریتوسعه پا به ژهیتوجه و -۴ -الف

 کشور: یو شمال یدر مناطق غرب -ب
جهت توسعه  نیکه از ا یموجود در مناطق ییربنایز یهاتیاز ظرف نهیاستفاده به -۱ -ب

به  تیو اولو هاگذاریسرمایه یدر بازده عیو تسر زانیدر م ییجوصرفه تیبا ن اند،افتهی
 .مناطق نیدر ا یخصوص امکانات بخش یریکارگ
 یهاتیمناطق مستعد، متناسب با قابل ییربنایز یهاشبکه یرفع تنگناها -۲ -ب

 .مناطق نیا یو خدمات یدیتول
مناطق  نیدر ا تیالو فع ستیمراکز ز افتهیاز شبکه نسبتاً توسعه  یبرداربهره -3 -ب

 ،یصنعت ،یکشاورز یهافعالیتبر توسعه  تأکیدها، با آن نیب یکار تخصص میبا اعمال تقس
 .یو بازرگان یگردشگر

 تیتقو یدر راستا یامنطقهنیدرون و ب یو فرهنگ یاجتماع ،یگسترش تعامل اقتصاد -۱۱
 .یمل یهمبستگ
 نیو اتکا بر ا ینگردر تعامل با برون یالماس -یرانیا تیهو ییایبر حفظ و پو تأکید -۱۲

 .یدر ابعاد درون یو انسجام وحدت مل میتحک یبرا تیهو
 راثیحراست از م»و  »زیستمحیطحفاظت از »، »یو دفاع یتیامن»مالحظات  تیرعا -۱3
که با توجه به مالحظات  ییهادر محدوده ژهیوبه ،تیو فعال تیدر استقرار جمع »یفرهنگ

 .است یها الزامتوسعه در آن عیتسر ایمحدود نمودن و  ،هادشدی
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سطح  شیو افزا یزندگ طیبهبود شرا یبرا یمناطق مرز شیخاص بر آما تأکید -۱۴
 .کشور یمرزها تیامن یارتقا منظوربهمناطق  نایتوسعه
 ییایجغراف طیستفاده از شراا لیاز قب ،رعاملیپدافند غ یو الگو یمنیاصول ا تیرعا -۱۵

امن به لحاظ سوانح  یهاانتخاب عرصه ،نیمناسب در پهنه سرزم یپراکندگ ،یعیو عوارض طب
کاهش  یدر راستا هافعالیتو  تیدر استقرار جمع نهیبه اسیو انتخاب مق رمترقبهیو غ یعیطب
 .یدفاع مناسب وششاز پ یمندو بهره داتیدر برابر تهد یریپذبیآس

منابع و با توجه به  ،نیو پراکنش آن در پهنه سرزم تیجمع شیتعادل در افزا جادیا -۱۶
 کیطور متوسط از کشور ساالنه به تیجمع یعیکه نرخ رشد طبیطوربه امکانات مناطق مختلف
طور متوسط از ر ساالنه بهکشو یهاشهرستاناز  کیهر  تیجمع یعیدرصد و نرخ رشد طب

 .نرود، فراتر ۵/۱٪
 یهاشاخصتعادل در  یکشور و برقرار در مناطق مختلف یتوسعه رفاه و تأمین اجتماع -۱۷
 یو اجرا ریپذبیآس یهاگروه یاجتماع -یاقتصاد یبا تأکید بر توانمندساز یآن در سطح مل یاصل

 .براساس مشارکت مردم یرفاه اجتماع یقر و ارتقاکاهش ف یجبران یهاسیاست
و  هیافتکمتر توسعهزنان و جوانان در مناطق  یبرا ژهیو، بهگسترش آموزش و بهداشت -۱۸
 دیاز تول یریو جلوگ یمنابع انسان تیفیک یمنظور ارتقادر معرض خطر، به یاجتماع یهاگروه
 .ناسالم یهانسل

 :قیها از طرمهاجرت انیهدفمند جر تیو هدا یسامانده -۱۹
 یروهایو جذب و نگهداشت ن یگذارهیو سرما تی، فعالاشتغال یهانهیزم جادیا -الف
 .تیقابل یمهاجرفرست دارا در مناطق نیکارآفر
 رشیتوان پذ یر مناطق داراد نیاشتغال و اسکان مهاجر دیمراکز جد یسامانده -ب
 .یو خدمات یدیتول دیجد یهاگذاریسرمایهمتناسب با  تیجمع

 یمدرن و رقابت دار،یپا یبه کشاورز یابیدست یدر راستا یکشاورز تحول ساختار بخش -۲۰
و  یکشاورز نیشاغل زیکه عالوه بر جذب سرر یاگونه، بهو خدمات صنعتیهابخشو توسعه 

 .ندیتأمین نما زیکشور را ن ازیموردن یشغل دیجد یها، فرصتبخش نیاز ا یبانیپشت
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 یهافعالیتتوسعه  یو امکانات آب و خاک برا یعیطب یهاتیاز قابل داریاستفاده پا -۲۱
 یدر نواح ژهیوبه ،یمستعد کشاورز یمرتبط با آن در نواح یلیوابسته و تبد عیو صنا یکشاورز
و توسعه صادرات  ییغذا تیبه امن یابیدستیر، در راستاکشو یوب غربو جن یغرب ،یشمال

 .یورزمحصوالت کشا
 بر: تأکیدبا  ،یمصارف کشاورز یآب برا یهاتیتوجه به محدود -۲۲
 یهاوهیتوسعه ش ،یاریمدرن آب یهاوهی، شبا استفاده از مهار آب راندمان آب شیافزا -الف

 یهااستان مانند ر،یکو هیدر مناطق حاش ویژهبهر، آب کشودر مناطق کم یامتراکم و گلخانه دیتول
 یهاستانا از ییهابخشو  ، هرمزگانکرمان ،ی، خراسان جنوبو بلوچستان ستانی، سسمنان ،زدی

 .و اصفهان فارس
 تیجذب و نگهداشت جمع یبرا یو خدمات یمعدن ،یصنعت یهافعالیتسهم  شیافزا -ب
 .مناطق نیدر ا

مصارف  یبرا ،یطیمح یها، با توجه به حفظ تعادلآب یاحوضهنیانتقال درون و ب -ج
 .عت، خدمات و صنشرب
 ینسب یهاتیاز مز یکیعنوان کشور به یمعدن یهاتیاز قابل یبرداربهرهتوسعه  -۲3
 یو کاهش صادرات مواد خام معدن یمعدن یفرآور اتیبر حداکثر نمودن عمل تأکیدبا  ،نیسرزم

 .انجامدیب یدر اقتصاد مل بخش نیسهم ا شیکه به افزا یاگونهبه
)ذوب فلزات و  یو معدن عیصنا ،یمیو پتروش ییایمیش عیبر توسعه صنا تأکید -۲۴

با  دار،تیاولو عیصنا عنوانبه ICT عیمرتبط با حمل و نقل و صنا عی(، صنایرفلزیغ یهایکان
 .عیصنا نیکشور در ا ینسب یهاتیتوجه به مز

نفت و گاز و استفاده از  میعظ ریاز ذخا یبرداراکتشاف و بهره یهاتیظرف شیافزا -۲۵
 یدستنییو پا یباالدست عیصنا تیبر تقو یمبتن یصنعت یهافعالیتتوسعه  یمنابع در راستا نیا

مشترک و  نیادیاز م یبرداربهره تیبر اولو تأکیدبا  د،یتول یهارهیزنج لینفت و گاز و تکم
 .یمواد خام نفت دورکاهش ص
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بر نفت و گاز در مناطق مواجه با  یمبتن یتصنع یهافعالیتبر توسعه  تأکید -۲۶
از  ،کیاستراتژ تیو برخوردار از اهم یاقتصاد یهافعالیت ریتوسعه سا یبرا ییهاتیمحدود

و مناطق  عمان یایو در رسفا جیخل کشور، سواحل یجنوب شرق هیافتکمتر توسعهجمله مناطق 
 یمی، گاز و پتروشنفت یهاکشور با توجه به خطوط انتقال مواد و فرآورده بغر هافتیکمتر توسعه

 .و امکان توسعه آنها
و  یمعدن ریاز ذخا یربرخوردا ینسب تیمز قیدر تلف بریانرژ عیبه صنا ژهیتوجه و -۲۷

ها در نقاط واقع بر خصوص گاز و استقرار آنبه ،یاز منابع انرژ یبرخوردار ینسب تیمز
 یانرژ یاستقرار در مناطق تخصص تیبا اولو ،یالمللنیحمل و نقل ب یو محورها دورهایکر

 .با هدف توسعه صادرات فارس جیخل در سواحل
 ،یسازواگن ،یخودروساز عی، شامل صناحمل و نقل بانیپشت عیتوسعه صنا -۲۸
بر کاهش  تأکیدمستعد )با  یدر مراکز و نواح ییحمل و نقل هوا عیآهن و صناراه زاتیتجه

 ییایحمل و نقل در طیو خدمات وسا ریو تعم دیتول عی(، صنایخودروساز عیدر صنا سهم تهران
 .جنوب یدر نوار ساحل

استقرار در جوار  تی، با اولومنطقه یکشورها ازیموردن یکاالها دیتول عیتوسعه صنا -۲۹
 .یمرز یهااستان کشورها در نیمصرف ا یبازارها
با  ،هیو دانش پا نیسهم خدمات نو شیخدمات و افزا در ساختار بخش یادیتحول بن -3۰
و  یبانک ،یخدمات بازرگان ،یخدمات گردشگر د،یتول بانی: خدمات پشتبر توسعه تأکید

، متناسب با نقش بخش نیدر ا نینو یهایوراو استفاده از فن تیحمل و نقل و ترانز ،یامهیب
 .کشور یالمللنیب گاهیو جا

: یهاتیده از ظرفاستفا قیاز طر ،یدر اقتصاد مل یصنعت گردشگر گاهیجا یارتقا -3۱
منظور ، بهمناطق نیارتباطات ب لیکشور و گسترش و تسه یفرهنگ راثیو م یخیتار ،یعیطب
 .یفرامل یگسترش تعامالت فرهنگ ،نیها و همچنفرهنگاقوام و خرده  نیب وندیپ تیتقو

: خدمات یهاو خدمات برتر، از جمله رسته یخدمات اجتماع تیو تقو یسازمانده -3۲
بورس و خدمات اطالعات و  ،یابیبازار ،یمال ،مهیب ،یحسابرس ،یمشاور، حقوق نیندسمه
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 یکشورها یاضاو پاسخ به تق یتوسعه مل یندهایفرآ یبانیارائه خدمات پشت یارتباطات برا
 .(3( و )۲) یمندرج در بندها الحظاتم تی، با رعامنطقه
باتوجه به  ،یاقتصاد ژهیو و یصنعت -یتجار مناطق آزاد فینقش و وظا فیبازتعر -33

عملکرد اقتصاد کشور با اقتصاد  نیتعامل الزم ب تیمناطق کشور و با هدف تقو یهایژگیو
 .بازارها نیو گسترش و تضم وریافنسطح  یارتقا از،یموردن هیسرما تأمین ،یجهان

 میتنظ یاگونهخود را به یاتیملع یهاکشور موظفند برنامه ییاجرا یهادستگاه -2 ماده
 یهایریگتحقق جهت نهی، زممربوط یهاگذاریسرمایهو  اتی، عملاقدامات یکه اجرا ندینما
 .دیرا فراهم نما نیسرزم شیآما یمل

، از جمله نرخ و بازدارنده یقیتشو یهاسیاستکشور موظفند  ییاجرا یهادستگاه -۳ ماده
و مناطق  هافعالیت یمقررات را برا ریو سا هااتی، مالها، عوارضتعرفه ،یبانک التیتسه

و  اتی، عملها، اقداماتکه برنامه ندینما شنهادیپ ایو  میتنظ یاگونهکشور به مختلف
 شیآما یهایریگجهت تحقق یر راستاد یردولتیو غ یعموم یهابخش یهاذاریگسرمایه

 .شوند تیهدا
( 3( و )۲تحقق مواد ) طیر مکلف است شراکشو یزیرو برنامه تیریسازمان مد -۴ ماده

 میتنظ یهاو دستورالعمل توسعه یهابرنامه ییاجرا یهانامهآیینرا در  نامهبیتصو نیا
 .دی، لحاظ نماساالنه یهابودجه

 یهابخشدر  نیسرزم شیآما یبخش یکشور موظفند راهبردها ییاجرا یهادستگاه -۵ ماده
 یهایریگها با توجه به جهتآن لیاصالح و تکم یخود را برا شنهاداتیو پ یرا بررس ربطذی

به  نامهبیتصو نیابالغ ا خیماه از تار کیحداکثر ظرف  نامهبیتصو نی( ا۱موضوع ماده )
 .ندیر، منعکس نماکشو یزیرو برنامه تیریسازمان مد

 توسعه استان هیپا هیکشور موظفند نظر یهااستان و توسعه یزیربرنامه یشوراها -۶ ماده
اصالح  یخود را برا یشنهاهایکرده و پ یرا بررس نیسرزم شیارائه شده در مطالعات آما ،ربطذی

ماه از  کیظرف  نامهبیتصو نی( ا۱موضوع ماده ) یهایریگها باتوجه به جهتآن لیو تکم
 .ندیر، منعکس نماکشو یزیرو برنامه تیریبه سازمان مد نامهبیتصو ابالغ خیتار
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 هیپا هیو نظر یبخش یر مکلف است راهبردهاکشو یزیرو برنامه تیریسازمان مد -7 ماده
 یالم شده از سوو نقطه نظرات اع شیآما یمل یهایریگا را براساس جهتهتوسعه استان

و هماهنگ نموده و به  میا، تنظهو توسعه استان یزیربرنامه یو شوراها یبخش یهادستگاه
مراجع  بیتصوتا به  دیارائه نما -نامهبیتصو نی( ا۱3موضوع ماده ) -نیسرزم شیآما یشورا
 .برسد یقانون ربطذی

و  یمل یهایریگکشور موظفند ضمن انعکاس جهت ییاجرا یهادستگاه -۸ ماده
 یاتیعمل یهابرنامه ،ژهیو یو اسناد مل یبخش یدر اسناد مل شیآما یو استان یبخش یراهبردها

اقدامات و  میتنظ ینموده و مبنا هیراهبردها ته نی، براساس ارم توسعهخود را در برنامه چها
 .خود قرار دهند النهبودجه سا اتیعمل

کشور موظفند ضمن انعکاس  یهااستان و توسعه یزیربرنامه یشوراها -9 ماده
 ،توسعه استان یدر اسناد مل شیآما یبخش یو راهبردها یاستان یراهبردها ،یمل یهایریگجهت
 ینموده و مبنا هیراهبردها ته نی، براساس اچهارم توسعهرا در برنامه  شیخو یاتیعمل یهابرنامه
 .بودجه ساالنه خود قرار دهند اتیو عمل ماتاقدا میتنظ

 هاو توسعه استان یزیربرنامه یشوراها ،رانیا یو معمار یشورای عالی شهرساز -۱۰ ماده
 ،یامنطقه ،ین در سطوح ملتوسعه و عمرا یهاطرحمکلفند  ربطذی ییاجرا یهادستگاهو 
و  یمل یهایریگتحقق جهت یدر راستا شیخو یقانون فیوظا را در محدوده یو محل یاهیناح
 ییاجرا یهادستگاه یتمام .ندینما بیو تصو میتنظ نیسرزم شیآما یو استان یبخش یردهاراهب
 جینتا ی، موظف به اجراو اقدامات مربوط هافعالیتدر انتخاب مکان  یو محل یاستان ،یمل

 .اند، خواهند بودشده بیو تصو هیراستا ته نیمذکور که در ا یهاطرح
 ییایاستمرار و پو نهیر موظف است زمکشو یزیرو برنامه تیریسازمان مد -۱۱ ماده

 قیتعم» ،»یو داخل یامنطقه ،یتحوالت جهان ریتأث» کردیرا با سه رو نیسرزم شیمطالعات آما
 یاز نظر موضوع ژهیو یهاطرح هیته»و « کشور یاتوسعهیاهبردهادر ر داریو پا نگرش بلندمدت

صورت  یاگونهبه نیسرزم شیمطالعات آما یفراهم نموده و سازمانده »ییایجغراف همحدود ایو 
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 شیسند آما یکامل بر مبناطوربهتوسعه کشور  مدتانیم یبعد یهاکه برنامه پنجم و برنامه ردیپذ
 .شود هیته نیسرزم

که  یمطالعات یهاکشور موظفند در چارچوب دستورالعمل ییاجرا یهادستگاه -۱2 ماده
 یآت یاو منطقه یفرابخش ،یمطالعات بخش د،ینمایر ارائه مکشو یزیرو برنامه تیریسازمان مد
 .ندینما یسازمانده یشیآما کردیخود را با رو

 میدر تنظ یهماهنگ جادیمنظور ابه -(۳۱/۵/۱۳۸۶و  ۴/9/۱۳۸۳ی )اصالح ۱۳ ماده
با حضور » نیسرزم شیآما یشورا» ،آن یو نظارت مستمر بر اجرا نیسرزم شیآما یراهبردها
مرکز  رئیسشورا(،  رئیسر )کشو یزیرو برنامه تیریسازمان مد رئیسو  رجمهورئیسمعاون 

راه و  رو،ین یهاوزارتخانه نیاز معاون یکیثابت  تی( و عضووراش ری)دب نیسرزم شیآما یمل
 یروهاین یبانی، دفاع و پشتنفت ،ی، جهاد کشاورزو معادن عیصنا ،یمسکن و شهرساز ،یترابر
و  یاجتماع تأمین، رفاه و امور خارجه ،یکشور، بازرگان ،ییو دارا یقتصادا ، امورمسلح

 راثیو م یو گردشگر تسیزطیحفاظت مح یهاسازمان یماطالعات و فرهنگ و ارشاد اسال
 .گرددیم لیا تشکهاستان شورای عالی رئیسو  یفرهنگ

حسب مورد با  ییاجرا یهادستگاهو  ها، استاندارانوزارتخانه ریسا ندگانیاز نما -تبصره
 .شرکت در جلسات شورا، دعوت به عمل خواهد آمد یبرا یحق رأ

ر موظف است در کشو یزیرو برنامه تیریسازمان مد -(2/۵/۱۳۸۴)اصالحی  ۱۴ ماده
آن در نظام  گاهیرا متناسب با جا «نیسرزم شیآمایمرکز مل» ،ادشدهی فیتحقق وظا یراستا
 یقاتینموده و نهاد تحق ستیزطیو مح داریتوسعه پا ،شین دفتر آمایگزیکشور جا یزیربرنامه

 یهامهارت یو ارتقا نیسرزم شیآما یو فن یعلم یهانهیزم تیتقو یرا برا گاهیجا نیمتناظر با ا
 .ندیتدارک بب از،یموردن یروهاین یتخصص
موجود در  یموظف است با استفاده از امکانات نظارت نیسرزم شیآما یمرکز مل -۱۵ ماده

و با  یرا بررس کشور ییو تحوالت در سازمان فضا تیو فعال تیجمع راتییکشور، روند تغ
را مشخص کرده و گزارش  یاساس یهارتیو مغا سهیمقا نیسرزم شیآما یمل یهایریگجهت

 .دیارائه نما ،نیسرزم شیآما یآن را به شورا
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 ا

 ۲۷ ،ابعاد کالبدی
 ۲۸ ،اراضي

 ۲۴ ،۲۱ ،وریارتقاء بهره
 ۲۱ ،وری از آبارتقاء بهره

 ۲۶ ،وریارتقاء مدیریت و بهره
 ،۹۲ ،۸۹ ،۸۶ ،۸۵ ،۸۴ ،۷۸ ،۵۹ ،اردبیل
۹۵، ۱۶۵ 

 ۲۷ ،ارزش اقتصادي
 ،ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب

۲۷ 
 ۲3 ،ارزش راهبردي

 ۶۹ ،۵۹ ،ارمنستان
 ،۴۷ ،۴۶ ،۴۴ ،۴3 ،3۱ ،3۰ ،۱۲ ،استان
۵۲، ۷۵، ۸۶، ۱۱۱، ۱۵۲، ۱۶۲ 

 3۰ ،استاندار
 ،۱۱۲ ،۵۴ ،۵۲ ،۵۰ ،۱3 ،راناستاندا
۱۵۲، ۱۷۶ 
 ،۴۴ ،3۰ ،۱۹ ،۱3 ،۱۲ ،۱۱ ،۸ ،هااستان
۴۹، ۵۰، ۵۲، ۵۴، ۱۰۰، ۱۱۲، ۱۵۲، 

۱۵۶، ۱۶3، ۱۶۵، ۱۶۸، ۱۷۴، ۱۷۵ 

 ۱۶۸ ،۲۴ ،یافتههای کمتر توسعهاستان
 ،۱۵۶ ،۱۰3 ،۶۰ ،۵۹ ،های مرزیاستان

۱۶۱ 
 ۲۸ ،۲۷ ،۲3 ،استحصال
 ۵ ،استفساریه
 ۸۹ ،اسفراین
 ۱۷۴ ،ملی بخشی اسناد

 ،۸۶ ،۸۵ ،۷۸ ،۶۹ ،۶۵ ،۵۸ ،اصفهان
۸۹، ۹۲، ۹۵، ۱۰3، ۱۰۵، ۱۰۶، 

۱۶۵، ۱۶۷ 
 3 ،( قانون اساسی۱۱۰اصل )
 ۲۶ ،(۴۴اصل )

 ۲۰ ،اصول آمایش سرزمینی و امنیتی
 ۲۵ ،اطلس ملي

 ۴3 ،اعتبارات استانی
 ۱۲ ،اعتبارات مصوب

 ۲۶ ،۲۴ ،وریافزایش بهره
 ۶۹ ،۵۹ ،افغانستان

 ۲3 ،ناقتصاد کال
 ۲۰ ،۱۹ ،اقتصاد مقاومتی

 ۱۷۲ ،اقتصاد ملی
 ۱۶۵ ،۹۲ ،۸۶ ،البرز
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 ۲3 ،الگوي کشت
 ۵۹ ،امارات متحده عربی

 ۱۰ ،امام خميني
 ۹ ،امنيت غذايي

 ۱۵۹ ،۷۶ ،۷۵ ،های تجدیدپذیرانرژی
 ۵ ،انطباق
 ۱۱ ،انفال
 ،۱۰۵ ،۱۰3 ،۹۵ ،۸۸ ،۶۹ ،۵۸ ،اهواز

۱۶۷، ۱۶۸ 
 ۸۹ ،۶۹ ،ایرانشهر

 ،۹۵ ،۹۲ ،۸۹ ،۸۶ ،۸۵ ،۷۸ ،۵۹ ،ایالم
۱۶۵ 

 آ

 ،۸۰ ،۷۴ ،۷3 ،۵۶ ،ریزیآب قابل برنامه
۸۱، ۱۱۰ 
 ۲۸ ،آبخوان
 ۱۶۰ ،۲۸ ،داريآبخوان

 ۲۸ ،آبخيزداري
 ۱۱ ،عمومي هايآب
 ۲۸ ،هاي غيرمتعارفآب

 ۲۸ ،۲3 ،آبياري

 ،۸۶ ،۸۵ ،۸۴ ،۷۸ ،۶۹ ،۵۹ ،آذربایجان
۹۲، ۱۵۸، ۱۶۵ 

 ۵۹ ،۱۰ ،آسیای میانه
 ۲3 ،۱۲ ،آلودگي
 ۱۲ ،زيستمحيط آلودگي

 ۱۷۰ ،آمایش مناطق مرزی
 ،۱۶۷ ،۲۷ ،۲۵ ،۲۲ ،سرزمينآمايش 
۱۷3، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶ 
 ۱۵۱ ،۴۵ ،نگاریآینده
 ۵ ،نامه داخلی مجلسآیین

 ب

 ۲۶ ،بازارهای مالی و ارزی
 ۲3 ،بازچرخاني آب

 ۱۱۰ ،۹۴ ،۸۲ ،بازرگانی
 ۹۷ ،۸۹ ،۶۹ ،بجنورد
 ۵۹ ،بحرین
 ،۲۷ ،۲۶ ،۲۴ ،۲3 ،۲۱ ،۲۰ ،۱۲ ،بخش

۱۶۹، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷3 
 ۲3 ،بخش کشاورزي

 ۱3 ،بخشداران
 ۲۱ ،ی اقتصادیهابخش
 ۲۴ ،های حمایتیبرنامه
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 ۱۷۴ ،۱۷3 ،های عملیاتیبرنامه
 ۲۵ ،۱۰ ،هاي توسعهبرنامه
 ۴۶ ،نگربرون

 ۱۷۵ ،۱۶۸ ،۱۶۷ ،۲۶ ،۲۵ ،بلندمدت
 ،۹۷ ،۹۵ ،۸۹ ،۶۹ ،۵۸ ،بندرعباس
۱۰3، ۱۰۵، ۱۰۶ 
 ۲۶ ،۲۵ ،صاديهاي اقتبنگاه
 ۲۴ ،هاي دولتيبنگاه

 ۱۲ ،ساالنه کل کشوربودجة 
 ۱۸ ،بودجه تحقیق و پژوهش

 ۵ ،بودجه سالیانه
 ۲۴ ،ریزی عملیاتیبودجه
 ۱۰ ،هاي ساليانهبودجه

 ۲۶ ،بورس اوراق بهادار
 ،۸۶ ،۸۵ ،۷۸ ،۶۹ ،۶۶ ،۶۰ ،۵۹ ،بوشهر
۸۹، ۹۲، ۱۰۶، ۱۶۵ 

 ۲3 ،بهبود محیط کسب و کار
 ۲۸ ،هينهبرداري ببهره
 ۲3 ،۱۹ ،۱۸ ،وریبهره
 ۲3 ،سازي تخصيصبهينه

 ۹۷ ،۹۶ ،۸۹ ،۶۹ ،بیرجند
 ،۶۰ ،۵۹ ،۵۸ ،۵۶ ،۲۶ ،۲۱ ،المللیبین

۶۱، ۶3، ۶۵، ۶۶، ۶۸، ۷۰، ۷۱، ۷3، 
۷۴، ۷۷، ۷۹، ۸۲، ۹۴، ۹۶، ۹۷، ۹۸، 

۹۹، ۱۰3، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۵3، 
۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۲، ۱۶3، 
۱۶۷، ۱۶۸، ۱۷3 

 ۲۲ ،بيمه

 پ

 ۱۶۸ ،فناوری -علمیهایپارک
 ۶۹ ،۵۹ ،پاکستان
 ۲۵ ،۲3 ،پايش

 ،۷۹ ،۵۹ ،۴۹ ،۴۵ ،۷ ،پدافند غیرعامل
۹۷، ۱۰۲، ۱۵۴، ۱۶۱، ۱۶۴ 
 ۲۵ ،هاي جويپديده
 ۲۶ ،انداز ملیپس

 ۲۵ ،۲۲ ،پهنه سرزمين

 ت

 ۱۹ ،تأمین آب
 ،۹۵ ،۸۹ ،۸۸ ،۶۹ ،۶۵ ،۵۸ ،تبریز

۱۰3، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۶۷، ۱۶۸ 
 ۹۹ ،دیتجدیدپذیر خورشی

 ۲۸ ،تسطيحتجهيز و 
 ۲3 ،تراز منفي
 ۱۵۸ ،۶۹ ،۵۹ ،ترکمنستان
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 ۵۹ ،ترکیه
 ۲3 ،تعادل بين منابع و مصارف

 ۲3 ،تعادل بين منابع و مصارف آب
 ۱۶۸ ،تعادل نسبی

 ۱۶۹ ،بخشیتعادل
 ۱۵۴ ،۷ ،ایهای منطقهتعادل
 ۲۶ ،تعاونی

 ۲۵ ،۲۲ ،تغيير اقليم
 ۲۰ ،تقویت صنایع کوچک و متوسط

 ۱۶۸ ،داییتمرکزز
 ۲۷ ،توسعة پايدار
 ۲۶ ،توسعه اشتغال
 ۱۹ ،توسعه انسانی
 ،۵۸ ،۵۷ ،۵۱ ،۴۵ ،۲۱ ،توسعه پایدار

۱۵۱، ۱۵۵، ۱۵۷، ۱۶۹، ۱۷۶ 
 ۲۱ ،توسعه پایدار روستاها

 ۱۶۸ ،هاتوسعه زیرساخت
 ۲۷ ،توسعه شهر و روستا

 ۴۶ ،۴۴ ،توسعه متوازن
 ۱۸ ،تولید ناخالص داخلی
 ۱۰ ،توليد ناخالص ملي

 ،۹۲ ،۸۹ ،۸۶ ،۸۵ ،۶۵ ،۵۸ ،۱۲ ،انتهر
۹۵، ۱۰3، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۵۵، ۱۵۷، 

۱۶۵، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۷۲ 

 ث

 ۱۱ ،عمومي هايثروت

 ج

 ،۱۰۶ ،۹۷ ،۸۹ ،۶۹ ،۶۶ ،۶۰ ،جاسک
۱۵۵ 

 ۱۰ ،جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري
 ،۱۰3 ،۹۹ ،۷۹ ،۶۱ ،۱۹ ،۸ ،۷ ،جزایر

۱۵۷ 
 ۱۵۷ ،۱۰3 ،۹۹ ،جزایر راهبردی

 ۱۹ ،جغرافياي
 ۱۰ ،جنوب
 ،۴۶ ،های ملی آمایش سرزمینگیریجهت

۱۰۹، ۱۵۱، ۱۵3، ۱۵۴، ۱۶۴، ۱۶۷، 
۱۷3 

 چ

 ،۹۵ ،۸۹ ،۶۹ ،۶۵ ،۶۰ ،۵۸ ،چابهار
۹۷، ۱۰3، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۵۵ 
 ۱۰ ،۹ ،اندازچشم

 ،۸۵ ،۷۸ ،۷۵ ،چهارمحال و بختیاری
۸۶، ۹۲، ۱۶۵ 
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 ح

 ۱۱ ،حريم
 ۱۷۵ ،۱۶۷ ،زیستحفاظت محیط
 ۱۱ ،حکومت اسالمي

 ۱۲ ،مرکزيحکومت 
 ۱۶۷ ،های جغرافیاییحوزه
 ۱۶۰ ،۱۰۴ ،۷۸ ،۷۴ ،های آبخیزحوضه
 ۶۰ ،های آبریز مشترکحوضه
 ۶۰ ،های مشترک آبریز مرزیحوضه
 ۲۷ ،هاي آبريزحوضه

 خ

 ،۸۶ ،۸۵ ،۷۸ ،۷۵ ،۵۹ ،خراسان جنوبی
۹۲، ۱۶۵ 

 ،۸۵ ،۸۴ ،۷۸ ،۷۵ ،۵۹ ،خراسان رضوی
۸۶، ۹۲، ۱۶۵ 

 ،۹۲ ،۸۶ ،۸۵ ،۸۴ ،۵۹ ،خراسان شمالی
۱۶۵ 
 ۲۴ ،۱۲ ،داري کلخزانه

 ،۶۶ ،۶۴ ،۶۱ ،۶۰ ،۱۹ ،خلیج فارس
۹۲، ۹۵، ۱۰۱، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۱ 

 ،۸۶ ،۸۵ ،۸۴ ،۷۸ ،۷۵ ،۵۹ ،خوزستان
۹۲، ۱۶۵ 

 ۲۰ ،های صنعتیخوشه

 د

 ،۸۲ ،۷۵ ،۷3 ،۷۲ ،۶۱ ،۵۶ ،بنیاندانش
۱۰۴ 

 ۱۰ ،درآمد سرانه
 ۵۸ ،۴۶ ،زادرون

 ۱۵۸ ،دریای خزر
 ۱۷۲ ،۱۹ ،دریای عمان

 ۱۷۲ ،۱۶۹ ،دریایی
 ۱۱ ،درياچه
 ۱۲ ،هاي دولتدريافت
 ۱۱ ،درياها

 ۱۲ ،ديوان محاسبات کشور

 ر

 ۱۷۱ ،راندمان آب
 ۱۰۶ ،۱۰۵ ،۱۰3 ،۹۵ ،۸۹ ،۵۸ ،رشت

 ۱۱ ،رودخانه
 ۱۶۸ ،۱۲ ،۱۱ ،روستا

 ۱۶۸ ،۲۲ ،۱۹ ،روستاها
 ۲۱ ،روستاییان

 ۵۹ ،روسیه
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 ۲۷ ،۹ ،رهبر معظم انقالب
 ۱۷۵ ،۲۱ ،جمهورریيس

 ز

 ،۱۰3 ،۹۶ ،۹۵ ،۸۹ ،۶۹ ،۵۸ ،زاهدان
۱۰۵ 
 ۲۵ ،۲۲ ،۲۱ ،زلزله
 ۱۱ ،موات هايزمين
 ۱۶۵ ،۹۵ ،۹۲ ،۸۹ ،۸۵ ،۸۴ ،زنجان

 ۲۱ ،های مناسب تولیدزیرساخت
 ۱۶۹ ،هابومزیست
 ۲۸ ،۲۷ ،۲۱ ،محیطیزیست

 س

 ۲۲ ،فني و ناامنهاي غيروسازساخت
 ۱۰۵ ،۱۰3 ،۸۹ ،۵۸ ،ساری

 ۲۵ ،۲۲ ،سازگاري با اقليم
 ،۴۴ ،۴3 ،۴۲ ،سازمان برنامه و بودجه

۴۵، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۱۰۹، ۱۱۰، 
۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۵، ۱۶۴ 

 ۱۷۶ ،سازمان فضایی کشور
 ،هاریزی استانسازمان مدیریت و برنامه

۵۴، ۱۱۲ 

 ،ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه
۱۶۷، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶ 
 ۱۰۰ ،۸۰ ،نهادمردمی هاسازمان
 ،تأمين و توزيع آب شرب هاي بهينهسامانه
۲3 
 ۲۸ ،سد

 ۲۶ ،۱۹ ،گذاریسرمایه
 ۲3 ،هاي زيرزمينيسفره

 ۹ ،سالمت
 ،۹۲ ،۸۹ ،۸۶ ،۸۵ ،۷۸ ،۶۹ ،سمنان
۹۵، ۹۷، ۱۶۵ 

 ،۵۵ ،۴۶ ،سند استانی آمایش سرزمین
۱۱۱ 

انداز جمهوري اسالمي ايران در سند چشم
 ۹ ،شمسيهجري  ۱۴۰۴افق 

 ۲3 ،سند ملي الگوي مصرف آب
 ۴۶ ،ای آمایش سرزمینطقهسند من
 ،۷۹ ،۷۷ ،۷۵ ،۴۲ ،۲۹ ،۱۹ ،۷ ،سواحل
۸۹، ۹۷، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۰3، 

۱۵۵، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۱، ۱۶۹، ۱۷۲ 
 ۱۶۹ ،سواحل جنوب
 ۱۷۰ ،۲۷ ،سوانح طبیعی
 ۲۵ ،سوانح طبيعي

 ۵۹ ،سوریه



 ۱۸۳ :  نمایهاولپیوست 

 

 

 ۱۹ ،ی جمعیتیهاسیاست
 ۶ ،«آمایش سرزمین»ی کلی هاسیاست
 ۲3 ،ی کلی اشتغالهاسیاست

 ۱۹ ،ی کلی جمعیّتهایاستس
 ۱۹ ،های کلی سالمتسیاست
 ۱۸ ،های کلی علم و فناوریسیاست
 ۴ ،نظام ی کلیهاسیاست
 ۲۴ ،ی کلی نظام اداریهاسیاست
ی کلی نظام در بخش هاسیاست

 ۲۱ ،کشاورزی
ی کلي نظام در بخش تشويق هاسیاست

 ۲۶ ،گذاريسرمايه
 ،۷۸ ،۷۵ ،۵۹ ،3۱ ،سیستان و بلوچستان

۸۵، ۸۶، ۹۲، ۹۵، ۱۶۵ 
 ۲3 ،هاي تشويقي و حمايتيسياست
 ۲۸ ،۲۷ ،۲۴ ،۹ ،هاي کليسياست
 ۲۴ ،(۴۴هاي کلي اصل )سياست

 ،سياستهاي کلي اصالح الگوي مصرف
۲3 

 ۱۹ ،هاي کلي اقتصاد مقاومتیسياست
کاهش هاي کلي پيشگيري و سياست

خطرات ناشي از سوانح طبيعي و 
 ۲۵ ،حوادث غيرمترقبه

 ۲۷ ،ي کلي در بخش شهرسازیهاسياست

 ۲۷ ،هاي کلي در بخش مسکنسياست
پيشگيري و کاهش »هاي کلي نظام سياست

خطرات ناشي از سوانح طبيعي و 
 ۲۱ ،«حوادث غيرمترقبه

هاي کلي نظام جمهوری اسالمی سياست
 ۲۷ ،«منابع آب»ایران درمورد 

هاي کلي نظام جمهوری اسالمی سياست
 ۲۸ ،«عیمنابع طبی»ایران درمورد 

 ۲3 ،سيل

 ش

 ۱۹ ،های بومیشاخص
 ۴3 ،نیافتگیهای توسعهشاخص

 ۲۷ ،شبکه شهری
 ۱۶۹ ،۱۹ ،های زیربناییشبکه
 ۲۸ ،هاي آبياريشبکه

 ۲۵ ،۲3 ،۲۲ ،شرايط اقليمي
 ۱۷۱ ،،شرب
 ۲۵ ،ي دولتيهاشرکت

 ،هاریزی و توسعه استانشوراهای برنامه
۱۷۴، ۱۷۵ 

 ۱۱۲ ،۵۴ ،شورای اقتصاد
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 ،۴۴ ،۴۱ ،لی آمایش سرزمینشورای عا
۵3، ۵۴، ۵۵، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۱، 

۱۱۲، ۱۵۲، ۱۵3، ۱۵۵، ۱۶۲، ۱۶۵، 
۱۷۴ 

 ۴۴ ،ایشورای هماهنگی توسعه منطقه
شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا 

 ۱۲ ،استان
 ۱3 ،۱۲ ،هااستانشوراي عالي 

 ۱۶۷ ،۲۷ ،۱۲ ،۱۱ ،شهر
 ۵۶ ،شهر سطح دو
 ۵۶ ،شهر سطح یک

 ۵۶ ،شهر منطقه
 ۱۲ ،ستانشهر

 ۱۷۰ ،ی کشورهاشهرستان
 ۱۸ ،های علم و فناوریها و پارکشهرک
 ۱۶۸ ،۲۷ ،۲۲ ،شهرها

 ۱۶۷ ،شهرهای بزرگ و متوسط کشور
 ۲۷ ،شهرهای جدید
 ۱۰۴ ،۵۹ ،شهرهای مرزی

 ۵۶ ،سطح یک و دوشهرهای همکار 
 ،۹۷ ،۹۵ ،۸۹ ،۶۹ ،۶۵ ،۵۸ ،شیراز

۱۰3، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۶۷، ۱۶۸ 

 ص

 ۲۰ ،صادرات صنعتی
 ۴3 ،صادرات نفت خام و گاز طبیعی

 ۲۰ ،صنایع بزرگ
 ۲۱ ،صنایع تبدیلی
 ۷3 ،۲۰ ،صنایع دستی

 ۱۱۲ ،۵۴ ،صندوق توسعه ملی

 ض

 ۲3 ،ضايعات آب
 ۲۷ ،ضايعات طبيعي و غيرطبيعي آب

 ۱۶۷ ،آمایشضوابط ملی 
 ۱۶۷ ،ضوابط ملی آمایش سرزمین

 ط

 ۲۷ ،طرح آمایش سرزمینی
 ۵ ،هاطرح
 ۱۷۵ ،۲۷ ،انهای توسعه و عمرطرح
 ۲۷ ،های توسعه و عمران کشورطرح
 ۲۵ ،تمامهاي نيمهطرح



 ۱۸۵ :  نمایهاولپیوست 

 

 

 ع

 ۵ ،عدم مغایرت
 ۱۶۷ ،تمرکزعدم
 ۱۵۸ ،۹۵ ،۶۹ ،۵۹ ،عراق

 ۱۵۸ ،۵۹ ،عربستان سعودی
 ۲۱ ،عشایر
 ،۱۵۵ ،۹۵ ،۹۲ ،۶۴ ،۶۱ ،۵۹ ،عمان

۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۱ 
 ۲۷ ،عمران شهری و روستایی

 ۱۶۰ ،عملیات آبخیزداری

 ف

 ،۹۲ ،۸۶ ،۸۵ ،۸۴ ،۷۸ ،۷۵ ،فارس
۱۶۵، ۱۶۹، ۱۷۱، ۱۷۲ 

 ۱3 ،فرمانداران
 ۱۹ ،فشار جمعيتی

 ۲۱ ،ی مکملهافعالیت

 ق

 ،های توسعهقانون احکام دائمی برنامه
۴۱، ۴3، ۴۴، ۵۱، ۵3، ۵۵، ۱۱۱، 

۱۵۲، ۱۵3 

 ۲۶ ،۱۱ ،۹ ،قانون اساسي
 ۵ ،قانون برنامه

 ،۹۵ ،۹۲ ،۸۹ ،۸۶ ،۸۵ ،۸۴ ،۶۹ ،قزوین
۱۶۵ 
 ۵۹ ،قطر،
 ۵۹ ،۱۰ ،زقفقا

 ۱۰۴ ،۷۷ ،۵۶ ،قلمروهای مستعد توسعه
 ،۹۵ ،۹۲ ،۸۹ ،۸۶ ،۸۵ ،۷۸ ،۶۹ ،قم

۱۶۵ 

 ک

کاهش فاصله درآمد ميان دهکهاي باال و 
 ۱۰ ،پايين جامعه

 ۱۰۶ ،۹۵ ،۸۹ ،کرج
 ،۸۶ ،۸۴ ،۷۸ ،۷۵ ،۶۹ ،۵۹ ،کردستان
۹۲، ۱۶۵ 
 ،۹۵ ،۹۲ ،۸۹ ،۸۶ ،۸۵ ،۷۸ ،۵۸ ،کرمان
۹۶، ۹۷، ۱۰3، ۱۰۵ 

 ،۸۵ ،۸۴ ،۷۵ ،۶۹ ،۵۹ ،۵۸ ،کرمانشاه
۸۶، ۸۸، ۹۲، ۹۵، ۱۰3، ۱۰۵، ۱۶۵، 
۱۶۷ 

 ۱۹ ،کسب و کار
 ۲۱ ،کشاورزان
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 ۴۴ ،های دبیرخانه شورای عالیکمیته
 ،۴۴ ،کمیسیون تخصصی شورای عالی

۵۵ 
 ۴ ،کمیسیون نظارت مجمع

 ۱۵۸ ،۵۹ ،کویت
 ،۸۵ ،۷۸ ،۷۵ ،کهگیلویه و بویراحمد

۹۲، ۱۶۵ 
 ۲3 ،کيفيت منابع آب

 گ

 ۲۹ ،انقالب گام دوم
 ۶۸ ،۶3 ،های ترانزیتیگذرراه

 ،۹۵ ،۹۴ ،۹3 ،۷۷ ،۷3 ،۵۸ ،گردشگری
۹۶، ۹۹، ۱۰۴، ۱۰۵ 

 ۲۷ ،گسترش افقی و عمودی
 ،۹۱ ،۸۶ ،۸۵ ،۸۴ ،۷۸ ،۵۹ ،گلستان
۱۶۵ 

 ۸۵ ،گیاهان دارویی
 ،۹۱ ،۸۶ ،۸۵ ،۷۸ ،۷۵ ،۵۹ ،گیالن

۱۶۵ 

 ل

 ۱۵۸ ،۱۵۶ ،۱۰3 ،الیه پیرامونی

 ۵۹ ،لبنان
 ،۹۲ ،۸۶ ،۸۵ ،۸۴ ،۷۸ ،۷۵ ،لرستان
۱۶۵ 
 ۵ ،لوایح

 م

 ،۹۱ ،۸۶ ،۸۵ ،۷۸ ،۷۵ ،۵۹ ،مازندران
۱۶۵ 

 ۲۶ ،مالکیت معنوی
 ۹ ۵ ،۴ ،مجمع تشخیص مصلحت نظام

 ۵ ،محمدی گلپایگانی
 ۱۲ ،۹ ،زيستمحيط

 ۱۸ ،مدیریت دانش
 ۷۹ ،مدیریت ریسک بالیا

 ۲۷ ،مدیریت زمین
 ۲۷ ،مدیریت شهری و روستایی

 ۲3 ،مديريت خشکسالي
 ۲۱ ،يريت واحدمد

 ۱۲ ،هامراکز استان
 ۱۶۸ ،مراکز جمعیتی کوچک و پراکنده

 ۲۲ ،مراکز جمعيتي
 ۱۹ ،مرزنشینان

 ۱۷۶ ،۱۷۵ ،مرکز ملی آمایش سرزمین



 ۱۸7 :  نمایهاولپیوست 

 

 

 ،۸۲ ،۷۹ ،۷۵ ،۶۹ ،۶۴ ،۵۴ ،مرکزی
۸3، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹3، 

۱۰3، ۱۱۲، ۱۵۶، ۱۵۸، ۱۶۵، ۱۶۷، 
۱۶۸، ۱۶۹ 
 ۱۹ ،هاي مناطق کشورمزيت
 ۸۰ ،۷۵ ،ت عمومی و خصوصیمشارک
 ،۹۷ ،۹۵ ،۹۲ ،۸۹ ،۶۹ ،۶۵ ،۵۸ ،مشهد

۱۰3، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۶۷، ۱۶۸ 
 ۲3 ،مصرف بهينه آب
 ۱۵3 ،۵ ،۴ ،3،مقام معظم رهبری

 ۵ ،مقررات
 ۲۷ ،یابیمکان
 ،۱۰3 ،۱۰۲ ،۹۷ ،۷۵ ،۶۱ ،۴۲ ،مکران
۱۵۵، ۱۵۹ 
 ،۲۵ ،۲۴ ،۲3 ،۱۹ ،۱۸ ،۱۴ ،منابع آب
۲۶، ۲۷، ۲۸، ۱۶۸ 

 ۲۸ ،ي مشترکهامنابع آب
 ۲۷ ،منابع پایدار
 ۲۸ ،۱۱ ،منابع طبيعي

 ۲۵ ،۱۹ ،مناطق
 ،۶۰ ،۵۰ ،۴۸ ،۴3 ،۴۲ ،۲۰ ،مناطق آزاد
۱۱۰، ۱۶۲، ۱۷3 
 ۱۶۷ ،پرتراکم کشورمناطق 

 ۴3 ،نیافتهمناطق توسعه

 ۱۶۷ ،مناطق روستایی
 ۱۶۹ ،، جنوبیمناطق شرقی

 ۱۶۹ ،مناطق غربی و شمالی
 ۴۲ ،مناطق غیر برخوردار

 ۲۱ ،کشاورزیمناطق 
 ۱۷۱ ،آب کشورمناطق کم

 ۱۷۲ ،۱۷۱ ،۲۵ ،يافتهمناطق کمترتوسعه
 ۱۶۹ ،جمعیت مرکزی کشورمناطق کم

 ۲۴ ،مناطق محروم
 ۱۷3 ،۱۷۰ ،۱۶۹ ،۱۱ ،مناطق مختلف
 ،۸۲ ،۷3 ،۵۹ ،۱۹ ،۸ ،۷ ،مناطق مرزی

۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰3، ۱۰۴، 
۱۶۴ 

 ن

 ۱۰ ،نرخ اشتغال
 ۴۲ ،۲3 ،نرخ بیکاری

 ۱۰ ،گذاريرمايهنرخ س
ی کلی هاسیاستنظارت بر حسن اجرای 

 ۵ ،نظام
 ،(EIAی )زیستمحیطنظام ارزیابی اثرات 

۷۹ 
 ۲۸ ،برداريبهرهنظام 
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 ،نظام جامع مديريت در کل چرخة آب
۲۷ 

 ۲۷ ،ایهزینه -نظام درآمد
 ۱۱۲ ،۵۴ ،نظام راهبردی توسعه سرزمین
 ۲۱ ،نظام مديريت جامع اطالعات

 ۱۸ ،نظام ملی آمار
هاي جامع مديريت بالياي جوي و نظام

 ۲۵ ،۲۲ ،اقليمي
 ۱۷۴ ،نظریه پایه توسعه استان

 ۱۸ ،کشورنقشه جامع علمی 
 ۱۷۱ ،۱۶۸ ،نگهداشت جمعیت

 ۱۶۹ ،اینواحی دورافتاده و حاشیه
، غربی و جنوب غربی نواحی شمالی

 ۱۷۱ ،کشور
 ۲۲ ،دولتينهادهاي عمومي غير

 ۲۲ ،نيروهاي مسلح
 ۱۱ ،نيزارها

 و

 ۲۵ ،وجوه اداره شده

 ه

 ۴ ،هاشمی رفسنجانی
 ،۱۶۵ ،۹۲ ،۸۶ ،۸۵ ،۷۸ ،۵۹،هرمزگان
۱۷۱ 
 ،۹۵ ،۹۲ ،۸۹ ،۸۶ ،۸۵ ،۸۴ ،همدان
۱۶۵ 

 ۵۹ ،هند
 ۲۷ ،اسالمی -هویت ایرانی

 ی

 ۲۱ ،یارانه
 ،۹۵ ،۹۲ ،۸۹ ،۸۶ ،۸۵ ،۷۸ ،۶۹ ،یزد

۹۶، ۱۶۵، ۱۶۸، ۱۷۱ 



 

 

 

 
 

 
 
 

 دومپیوست

 اطلس
 استان خوزستانو  یسند مل  یهانقشه 





 

 

 

 اولقسمت

   اطلس

  یسند مل  یهانقشه
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 اطلس
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 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما مجموعه اسناد            2۱۴

 

 



 2۱۵ های استان خوزستاننقشه :قسمت دوم / ... های پیوست دوم: اطلس نقشه

 

 



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما مجموعه اسناد            2۱۶

 

 

  



 2۱7 های استان خوزستاننقشه :قسمت دوم / ... های پیوست دوم: اطلس نقشه

 

 

  



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما مجموعه اسناد            2۱۸

 

 

  



 2۱9 های استان خوزستاننقشه :قسمت دوم / ... های پیوست دوم: اطلس نقشه

 

 

 

 

  



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما مجموعه اسناد            22۰

 

 

  



 22۱ های استان خوزستاننقشه :قسمت دوم / ... های پیوست دوم: اطلس نقشه

 

 
 



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما مجموعه اسناد            222

 

 
  



 22۳ های استان خوزستاننقشه :قسمت دوم / ... های پیوست دوم: اطلس نقشه

 

 
 



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما مجموعه اسناد            22۴

 

 
  



 22۵ های استان خوزستاننقشه :قسمت دوم / ... های پیوست دوم: اطلس نقشه

 

 
 



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما مجموعه اسناد            22۶

 

 
  



 227 های استان خوزستاننقشه :قسمت دوم / ... های پیوست دوم: اطلس نقشه

 

 
 



 یقانون نینظم نو در خوزستان و استان یمل شیآما مجموعه اسناد            22۸

 

 
  



 229 های استان خوزستاننقشه :قسمت دوم / ... های پیوست دوم: اطلس نقشه

 

 
 


