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 مقدمه
جامعهای میتواند به آینده خود و توسعه کشور امیدوار باشد که آحاد مردم به قانون ملتزم و پایبند

باشند .قانونمندی تنها روشی است که میتوان به نظم و عدالت امیدوار بود .حتی اگر قانونی ایراد

داشته باشد باز هم در یک فرایند قانونی باید نسبت به اصالح آن اقدام کرد .مردم باید از قوانین مطلع
باشند تا نسبت به آن ملتزم شوند بنابراین قوانین  ۱۵روز بعد از انتشار الزم اجرا میشوند و جهل به
قانون رافع مسئولیت کسی نخواهد بود.

یکی از اقدامات مهم برای آگاهی مردم از قانون و قانونمدار شدن آنها این است که قوانین با شکل
و طبقهبندی مناسب در دسترس مردم قرار گیرد تا استفاده از آن به سهولت میسر شود.

همکاران سازمان برنامه و بودجه در دهه  ۹۰با جد و جهد فراوان صدها جلد مطالعات آمایش

سرزمین در سطح ملی و استانی را نهایی کرده و نظم بخشیدند بهطوری که مشارکتیترین و

گستردهترین مطالعات کشور را در همکاری با تعداد زیادی از دانشگاهها و پژوهشگاهها و گروههای

مشاور رقم زدند .بعد از آن با برگزاری جلسات ممتد و طوالنی بین دستگاههای ملی و استانی و

کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و مرکز توسعه و آیندهنگری بر روی مفاهیم پایه توافق ایجاد
کردند و متعاقب ًا با تشکیل جلسات مستمر کمیته تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین پیشنویس

اسناد آمایش سرزمین آماده نمودند .در نهایت همزمان با اینکه بودجه سال  ۱۴۰۰در مجلس شورای
اسالمی در حال بررسی بود در آخرین روزهای سال اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین آماده شد و

به تصویب شورای عالی آمایش رسید

کتاب حاضر که نظم بخشی و چاپ و انتشار آن نتیجه همکاران پرتالش سازمان مدیریت و

برنامهریزی استان خوزستان است میتواند برای آحاد مردم مورد استفاده قرار گیرد .در این کتاب
برای اولین بار اسناد مصوب ملی و استان خوزستان آمایش سرزمین را برای اولین بار منتشر

میشود .امید است که مفید واقع شود.

سید حمید پورمحمدی

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور

 پیام استاندار
آشنایی و اشراف به ارکان نظام مدیریت سرزمینی استان و شرح وظایف دستگاهها و مدیران سطوح مختلف

در این خصوص به عنوان برشی از نظام اداره کشور در جغرافیای استان ،موجب تبیین مسیر پیشرفت ،همسویی و
تفاهم بیشتر دست اندرکاران و تعدیل و رفع انتظارات خارج از قاعده توان سرزمین خواهد بود .جهتگیری نظام

و از جمله قوه مجریه تحقق سیاست عدم تمرکز و جلب مشارکت و تفویض هرچه بیشتر اختیارات به استانها در

مدیریت توسعه سرزمینی میباشد ،لذا درک صحیح و روشن و همچنین آگاهی از آخرین قوانین و مقررات به عنوان

پایه تصمیمگیری ،برنامهریزی و در نهایت راهبری توسعه استان ،ضروری و حائز اهمیت است .اسناد آمایش ملی

و استانی نسبت به سایر اسناد توسعه دارای دو ویژگی بارز است ،نخست اینکه سند مدیریت سرزمینی است و

کشور تاکنون فاقد چنین سندی بوده و دوم اینکه افق این سند بلندمدت است .با عنایت به تالشها و پیگیریهای
صورتگرفته از سوی سازمان برنامه و بودجهکشور و همچنین سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خوزستان در
زمینه انجام مطالعات ،تدوین و تصویب اسناد و تأکیدات موجود در قانون احکام دائمی برنامههای توسعهکشور و

همچنین برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،در لحاظکردن مفاد این اسناد

در تمام ارکان تصمیمسازی ،تصمیمگیری و اجرایی ،این کتاب با عنوان «مجموعه اسناد آمایش ملی و استان

خوزستان در نظم نوین قانونی» شاملکلیه قوانین و مقررات مرتبط با شورای عالی آمایش سرزمین ،قوانین فرادست

ناظر بر توسعه و برنامهریزی منطقهای و اسناد آمایش سرزمینگرد آمده است تا بیانگر مسیر بهبود و افزایش بهرهوری
منابع و نیروی انسانی و ارتقاء شاخصهای برخورداری و توسعه سرزمینی استان خوزستان باشد .امید و انتظار

میرود تا شرایطی فراهم شود که بر پایه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقالب ،ابالغی رهبر
معطم انقالب (مدظله العالی) ،دستگاههای اجرایی ذیل قوای سهگانه کشور ،عالوه بر کارکردهای متعارف و

وظایف جاری خود ،با توجه به مأموریتهای جدید محوله در حوزه اقتصاد و تولید ،با جلب مشارکت آحاد جامعه،

در راستای مردمیکردن اقتصاد و آبادانی و پیشرفت ایران اسالمی و آسایش و رفاه مردم شریف به عنوان صاحبان
اصلی انقالب بر پایه الگوی ایرانی -اسالمیگامهای اساسی بردارند.

در پایان از جناب آقای دکتر مهرداد نیکو رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خوزستان و

همکاران فرهیخته و ساعی ایشان ،معاونین محترم استاندار ،فرمانداران ،مدیران وکارشناسان دستگاههای اجرایی،

صاحبنظران و نخبگان استان و تمامی دستاندرکاران در زمینه تدوین اسناد آمایش استان و تدوین این اثر ارزنده و
جامع آن تالش نمودهاند ،قدردانی و سپاسگزاری مینمایم.

صادق خلیلیان

استاندار خوزستان

پیشگفتار ناشر
اُطْلُبوا الْعِلْم مِنالْمهْدِ اِلَّی اللَّحْد
توانمندسازی پایههای علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور از وظایف اصلی سیاستگذاران و برنامهریزان نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران میباشد .این مهم ،ضمن افزایش اقتدار علمی کشور در عرصههای بینالمللی؛
زمینهساز استقالل اقتصادی با محوریت یافتههای فنآورانه و دانشبنیان میگردد که خود از ارکان اصلی توسعه پایدار
به شمار میآید .همچنین واضح است که در کنار دو عنصر تعهد و تخصص ،دسترسی به اطالعات روز علمی و
فناوریهای مدرن؛ نیاز اولیه برای توانمندسازی پایههای علمی به شمار میرود.
بر این اساس جهادگران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر با مدیریت جهادی خود عالوه بر فعالیتهای فرهنگی،
پژوهشهای فنآورانه و نیز آموزشهای تخصصی فنآور و اشتغال محور ،با چاپ کتب و مجالت علمی متخصصان و
دانشگاهیان فرهیخته کشــور و همچنین ترجمه آثار فاخـــر و بهروز دنیا توسـط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد
صنعتی امیرکبیر «پلیتکنیک تهران» که یکی از معتبرترین انتشارات دانشگاهی در حوزه علوم پایه و مهندسی
میباشد؛ به وظیفه انقالبی و اعتقادی خویش جـامه عمل پوشانده و امیدوار است بتواند نیازهای علمی پژوهشگران،
دانشجویان و پویندگان راه علم را در تحقق آرمانهای اصیل انقالب فراهم سازد.
این کتاب به روح پرفتوح معمار کبیر انقالب ،شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس بهویژه شهدای گرانقدر
جهاد دانشگاهی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تقدیم میگردد .امید است دانشگاهیان و فعالین عرصههای علم و
فناوری کشور ،پوینده راه این شهیدان واالمقام همچون شهدای جهاد علمی ،در محیط مقدس و انسانساز دانشگاه
باشند.
از همه عزیزان محقق و دانشپژوه تقاضا میشود این انتشارات را از نظرات تخصصی و پیشنهادها راهگشای خود در
جهت ارتقاء سطح علمی کتب منتشره و همچنین گسترش زمینههای علمی آنها ،بهرهمند سازند.
«هماره در پرتو الطاف الهی پیروز و سربلند باشید»
انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

 پیشگفتار
براساس مواد قانونی برنامه های چهارم ،پنجم و ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگیجمهوری اسالمی ایران ،استقرار نظام یکپارچه برنامهریزی و مدیریت توسعه سرزمینی
و تنظیم روابط ارکان آن از اولویتهای اصلی دولتها بوده است .در این راستا تدوین طرحهای
آمایش ملی ،منطقهای و استانی به عنوان بستر تعادل بخشی در سرزمین تلقی میگردد .گرچه
توفیق نیل به این مهم در دولتها متأثر از نحوه نگرش به آمایش سرزمین و پشتوانههای
اجرایی آن متفاوت بوده ،ولی رویکرد جدید در آمایش کشور بر چهار اصل آیندهنگاری ،انتظام
بخشی مناطق ،برقراری تعادل و برنامهریزی مشارکتی تأکید دارد .به همین منظور توجه به
برنامهریزی در سطوح مختلف و تعیین پیوند بین آنها از مهمترین عوامل در ایجاد انتظامبخشی
به مناطق و برنامهریزی کشور خواهد بود .کارآمدی نهادهای تصمیمسازی و تصمیمگیری در
دستیابی به اهداف پیشبینی شده در اسناد آمایش و برنامههای توسعه ،سند توسعه دانشبنیان،
مستلزم آشنایی مجریان قوانین در کلیه نهادهای حاکمیتی ،اداری ،اجرایی و نظارتی و همچنین
آحاد مردم به حقوق و وظایف خود با قوانین و مقررات و اسناد فرادست قانونی در سطوح
ملی ،منطقهای و استانی است .با تصویب اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین در افق
۱۴۲۴دوره جدیدی از نظام اداره استان ها مبتنی بر آینده نگاری ،نگاه استراتژیک به مسایل و
مالحظات زیستمحیطی به صورت همزمان در توسعه سرزمینی آغاز گردیده است و بر این
اساس ،تدوین و ارائه مجموعهای منسجم که کلیه قوانین و ضوابط مرتبط با استانها را یکجا
و به صورت پیوسته در کنار هم آورده باشد میتواند پاسخگوی نیاز مدیران ،کارشناسان،
پژوهشگران و عموم عالقهمندان بوده و گامی مؤثر در کارآمدی مدیریت توسعه استان باشد.
ضرورت و اهمیت توجه به این امر ،موجب تدوین کتاب «مجموعه اسناد آمایش ملی و استان

خوزستان در نظم نوین قانونی» مشتمل بر مجموعه اسناد مصوب ملی و استانی به همراه کلیه
قوانین و مقررات ناظر بر استان گردیده است.
الزم میدانم از جناب آقای دکتر صادق خلیلیان استاندار محترم خوزستان به دلیل بذل
توجهات ،حمایتها و تأکیدات ویژه بر روند شکلگیری کلیه فعالیتها بر پایه یافتههای
اسناد توسعه و آمایش استان ،جناب آقای دکتر سید حمیدپورمحمدی معاون امور اقتصادی
و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور ،رئیس و همکاران محترم امور
برنامهریزی ،نظارت و آمایش سرزمین که به خاطر رهنمودهای ارزنده و پشتکار در مراحل
مختلف تهیه و تصویب اسناد ملی و استانی و همکاران پرتالش در حوزه آمایش سرزمین
سازمان برنامه و بودجه ،تشکر ویژه نمایم.
همچنین از جناب آقای دکتر سهیل جاللی مدیرعامل محترم شرکت دانشبنیان ویرا پژوهان
پویا و همکاران پرتالش سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ،به ویژه سرکار خانم ایمان
وسطایی معاون محترم معاون توسعه و برنامهریزی و همکاران محترم گروه آمایش و
برنامهریزی توسعه سازمان وکلیه صاحبنظران بخش خصوصی و عمومیکه با راهنماییهای
خود موجب غنای این اثر شدهاند ،تشکر و قدردانی مینمایم .امید است این مجموعه بتواند در
شناخت و اجرای بهتر قوانین و مقرراتکمک نماید .انشاءالله ،با پیشنهادات و انتقادات ارزنده
خود ما را در رفع کاستیها و بهبود مجموعه حاضر یاری فرمایید.
مهرداد نیکو
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خوزستان
تابستان ۱۴۰۱

فهرست تفصیلی

کتاب مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

مقدمه به قلم دکتر سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی

برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور
پیام استاندار خوزستان
پیشگفتار

بخشاول :اسناد حاکمیتی

۱

فصلاول :احکام حکومتی ناظر بر ابالغیهها و ابالغیه سیاستهای کلی «آمایش
سرزمین» رهبر معظم انقالب

۳

اصل ( )۱۱۰قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

3

سیاستهای کلی نظام ،مورخ ۱3۹3/۲/۲۲

۴

بخشهایی از ابالغ نظر رهبر معظم انقالب درباره مقررات نظارت بر حسن اجرای
نامه رییس مجلس به رؤسای محترم کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسالمی
۵

استفساریه شورای نگهبان در مورد مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسالمی با

قانون برنامههای پنجساله یا قانون برنامه و بودجه سالیانه با سیاستهای کلی نظام  -مصوب
۱3۹3/3/۱۱

۵

ابالغیه سیاستهای کلی «آمایش سرزمین» مورخ  ۱3۹۰/۹/۱۲رهبر معظم انقالب
۶

سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق  ۱۴۰۴هجری شمسی ...

۹

فصلدوم :اصول قانون اساسی و سایر ابالغیههای رهبر معظم انقالب مرتبط با آمایش
سرزمین

۱۱

الف :اصولی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

۱۱

ب :سایر سیاستهای کلی ابالغی رهبر معظم انقالب مرتبط با آمایش سرزمین۱۳ ...
بندهایی از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱

۱3

سیاستهای کلی سیاستهای کلی «محیطزیست» مورخ ۱3۹۴/۸/۲۶

۱۴

بندهایی از سیاستهای کلی انتخابات مورخ ۱3۹۸/۷/۶

۱۷

بندهایی از سیاستهای کلی خانواده مورخ ۱3۹۵/۶/۱3

۱۷

۱3۹3/۶/۲۹

۱۸

بندهایی از سیاستهای کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی ،تحقیقات و فناوری) مورخ
بندهایی ازسیاستهای کلی جمعیت مورخ۱3۹3/۲/3۰

۱۹

بندهایی از سیاستهای کلی سالمت مورخ ۱3۹3/۱/۱۸

۱۹

بندهایی از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مورخ ۱3۹۲/۱۱/۲۹

۱۹

بندهایی از سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت مورخ ۱3۹۱/۰۹/۲۹

بندهایی از سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی مورخ ۱3۹۱/۰۹/۲۹

۲۰
۲۱

بندهایی از سیاستهای کلی نظام «پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث

غیرمترقبه» مورخ ۱3۸۴/۶/۲۵

۲۱

بندهایی از سیاستهای کلی اشتغال مورخ ۱3۹۰/۴/۲۸

۲3

بندهایی از سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف مورخ ۱3۸۹/۴/۱۵
بندهایی از سیاستهای کلی نظام اداری مورخ ۱3۸۹/۱/۱۴

۲3
۲۴

بندهایی از ابالغیه بندهای «الف»« ،ب»« ،د» و «هـ» سیاستهای کلی اصل ( )۴۴مورخ

 ۱3۸۴/3/۱با اعمال الحاقیه

۲۴

غیرمترقبه مورخ ۱3۸۴/۶/۲۵

۲۵

بندهایی از سیاستهای کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث
بندهایی از سیاستهای کلی نظام بخش تشویق سرمایهگذاری مورخ ۱3۷۷/۱۱/۲۹

۲۶

بندهایی از سیاستهای کلی بخش شهرسازی مورخ ۱3۸۹/۱۱/۲۹

۲۷

سیاستهای کلی منابع طبیعی مورخ ۱3۷۷/۱۰/۲3

۲۸

فصلسوم :بیانیه «گام دوم انقالب» و سخنرانیهای رهبر معظم انقالب
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فرصتهای مادی کشور

۲۷

بیانات رهبر معظم انقالب در خصوص آمایش سرزمین

3۰

بندهایی از سیاستهای کلی بخش مسکن مورخ ۱3۸۹/۱۲/۲۹
سیاستهای کلی منابع آب مورخ ۱3۷۹/۱۱/3

۲۷
۲۷

از بیانیه «گام دوم انقالب» رهبری خطاب به ملت ایران مورخ  ۱3۹۷/۱۱/۲۲فهرست طوالنی

بیانات رهبر معظم انقالب در خصوص استان خوزستان

3۱

بخشدوم :اسناد مصوب آمایش سرزمین

۳9

فصلاول :مستند قانونی و آییننامه اجرایی تشکیل شورای آمایش سرزمین

۴۱

ماده ( )3۲قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱3۹۵/۱۱/۱۰

۴۱

آییننامه اجرایی بند (الف) ماده ( )3۲قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوبه

شماره  /۹۷۶۴۸ت  ۵۷۲۱۰هـ مورخ ۱3۹۹/۸/۲۸

۴۴

فصلدوم :سند ملی آمایش سرزمین در افق  ۱۴2۴مصوب شورای عالی آمایش
سرزمین

۵۳

شماره  ۷۱۵۰3۱مورخ ۱3۹۹/۱۲/۲۷

۵3

شماره  ۷۱۵۰3۱مورخ  ۱3۹۹/۱۲/۲۷رییس شورای عالی آمایش سرزمین

۵۵

ماده -۲چشمانداز توسعه فضایی سرزمین در افق

۵۷

ماده  -3اهداف

۵۸

نامه مصوبه سند ملی آمایش سرزمین در افق  ۱۴۲۴مصوب شورای عالی آمایش سرزمین به

متن سند ملی آمایش سرزمین در افق  ۱۴۲۴مصوب شورای عالی آمایش سرزمین ابالغی به

ماده  -۱تعاریف و اصطالحات

۵۵

ماده  -۴راهبردها و سیاستهای سرزمینی

۵۸

منطقه و جهان

۵۸

 -۱ایجاد و ارتقاء پیوندها و مناسبات سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با کشورهای
 -۲تقویت نقش مفصلی کشور در شبکه گذرراه های ترانزیتی منطقهای و بینالمللی

۶۲

 -3شبکهسازی و ایجاد زنجیرههای جدید تولید بینالمللی و ارتقاء جایگاه بینالمللی کشور در

بازارهای جهانی بهویژه در زمینه انرژی و توسعه مبادالت منطقهای و بینالمللی

 -۴تنوعبخشی به اقتصاد متناسب با مزیتها ،قابلیتها و تخصصهای سرزمین

۷۱
۷۲

 -۵تحول کشاورزی ،اصالح ساختار و نظام بهرهبرداری و استقرار کشاورزی هوشمند و پایدار

با حصول اطمینان از امنیت غذایی ،آب و محیطزیست

۷3

 -۶ارتقاء بهرهوری ،کاهش شدت انرژی و تنوعبخشی به منابع ...

۷۴

 -۷ارتقاء پویایی ،سالمت ،مهارت و انگیزش سرمایه انسانی و حفظ جوانی جمعیت

۷۶

 -۹تأمین آب پایدار موردنیاز بر مبنای الگوی مطلوب استقرار فعالیت و جمعیت

۷۹

 -۸سازگاری توسعه با محیطزیست و منابع طبیعی

۷۷

 -۱۰استقرار و جاریسازی رویکرد حکمروایی پایدار آب و تعادل بخشی کمی و کیفی بین

منابع و مصارف

۸۰

 -۱۱ساماندهی استقرار صنایع کشور و شکلدهی به زنجیره فعالیتهای صنعتی

۸۲

 -۱۲بازآرایی فضایی قلمروهای تولید محصوالت کشاورزی

۸۴

 -۱3تمرکززدایی و تغییر الگوی شبکه شهری سرزمین از تک مرکزی به شبکه چند مرکزی و
چندسطحی

 -۱۴پیادهسازی الگوی مطلوب توسعه نظام سکونتگاهی در مناطق مختلف سرزمین

 -۱۵ارتقاء پویایی نظام کوچ ،حفظ و تقویت میراث معنوی و زیست جامعه عشایری

۸۸
۹۱
۹3

 -۱۶حفظ و جذب جمعیت در روستاها با تأکید بر ارتقاء پویایی و ماهیت تولید محور بودن

روستاها

۹3

 -۱۷ارتقاء گردشگری و آوازه میراث فرهنگی ،تاریخی و طبیعی ایران و گسترش گردشگری

بوم آورد ،اجتماعمحور ،فرهنگ مبنا ،خالق و متنوع در پهنه سرزمین

۹۴

قلمروهای استقرار فعالیت و جمعیت

۹۶

استقرار فعالیت و جمعیت

۹۷

 -۱۸توسعه شبکه ملی اطالعات ،ارتقاء ارتباطات بینالمللی و ارتقاء دسترسی به آن در
 -۱۹سازماندهی و پیوستگی شبکه حمل و نقل ترکیبی و لجستیک متناسب با کانونهای
 -۲۰افزایش جمعیت و توسعه فعالیت در مناطق مستعد کمتراکم بهویژه مناطق مرزی ،جزایر

راهبردی و سواحل جنوبی

۹۹

 -۲۱ارتقاء سرمایه اجتماعی و نظام حکمروایی سرزمینی عدالتمحور و مردمگرا

۱۰۰

 -۲۲تقویت انسجام ملی و ارتقاء هویت ایرانی -اسالمی

۱۰۱

 -۲3تأمین امنیت همهجانبه و بازدارنده

۱۰۱

 -۲۴رعایت مالحظات و الزامات دفاعی و پدافند غیرعامل در استقرار جمعیت و فعالیت در

پهنه سرزمین

ماده  -۵سازمان فضایی مطلوب

۱۰۲
۱۰3

۱۰۸

الزامات تحقق و اجرایی شدن سند

۱۰۸

مواد  ۶الی ۱۶

فصلسوم :سند آمایش استان خوزستان در افق  ۱۴۱۰مصوب شورای عالی آمایش
سرزمین

۱۱۱

شماره  ۷۱۵۰3۱مورخ ۱3۹۹/۱۲/۲۷

۱۱۱

ابالغیه سند آمایش استان خوزستان در افق  ۱۴۱۰مصوب شورای عالی آمایش سرزمین به
سند استان آمایش استان خوزستان در افق  ۱۴۱۰مصوب شورای عالی آمایش سرزمین به

شماره  ۷۱۵۰3۱مورخ  ۱3۹۹/۱۲/۲۷ابالغی معاون رییسجمهور و رییس سازمان برنامه و
۱۱3

بودجه کشور و رییس شورای عالی آمایش سرزمین

پیوست :اطلس نقشههای سند آمایش استان خوزستان

فصل

چهارم:

سوابق

تدوین

اسناد

ملی

۱۴9

و

استانی

آمایش

سرزمین
۱۵۱

ابالغیه سند «جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین» شماره  ۱۴۷۵۷۵۴مورخ  ۱3۹۶/۸/۶دبیر

شورای آمایش سرزمین با اعمال اصالحات ۱3۹۹/۱۲/۲۷

۱۵۱

با اعمال اصالحات ۱3۹۹/۱۲/۲۷

۱۵3

جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین مصوب ۱3۹۶/۵/۲مصوب شورای عالی آمایش سرزمین

پیوست :منطقهبندی کشور مصوب شورای عالی آمایش سرزمین مورخ ۱۳9۶۱۸۳/۵/2
۱۶۵

ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوبه شماره ۴۱۲۷۹ت 3۱۶۱۱ه مورخ ۱3۸3/۹/۴

هیئتوزیران با اعمال اصالحات

۱۶۵

پیوستاول :نمایه

۱7۵

پیوست دوم :اطلس نقشههای سند ملی و استان خوزستان

۱۸9

نقشه  -۱تعامالت مرزی ایران با کشورهای همسایه در افق ۱۴۲۴

۱۹3

نقشه  -۲موقعیت ایران در مسیر گذرراههای بینالمللی حمل و نقل

۱۹۴

و شرقی-غربی

۱۹۶

نقشه  -۴نقشآفرینی فرودگاههای کشور در شبکه فرودگاههای منطقه و جهان

۱۹۷

نقشه  -۶مراکز لجستیک اولویتدار در پهنههای مختلف سرزمین

۱۹۹

قسمتاول :اطلس نقشههای سند ملی

۱9۱

نقشه  -3گذرراه های ملی منطبق بر گذرراه های ترانزیتی منطقهای و بینالمللی شمالی-جنوبی

نقشه  -۵موقعیت بنادر در شبکه ارتباطات دریایی منطقهای و جهانی

۱۹۸

نقشه  -۷پهنههای مستعد تولید انرژیهای تجدیدپذیر و تبادالت انرژی در افق ۲۰۰ ۱۴۲۴
نقشه  -۸وضعیت بستر طبیعی سرزمین در افق ۱۴۲۴

۲۰۱

نقشه  -۹شبکه همکار فعالیتهای صنعتی در پهنه سرزمین

۲۰۲

نقشه  -۱۰استقرار مطلوب فعالیتهای کشاورزی و شیالت در افق ۱۴۲۴

۲۰3

نقشه  -۱۲شبکه خدماترسانی چندمرکزی و چندسطحی نظام سکونتگاهی ...

۲۰۵

نقشه  -۱۴گذرراههای بینالمللی و ارتباطی نظام سکونتگاهی و مراکز اصلی ...

۲۰۷

نقشه  -۱۵سازمان فضایی مطلوب در افق ۱۴۲۴

۲۰۸

نقشه  -۱۱شبکه همکار فعالیت کشاورزی در سطح سرزمین
نقشه  -۱3محورها ،قطبها و پهنههای گردشگری

نقشه  -۱۶شبکه چندسطحی ،چندمرکزی و چند عملکردی

۲۰۴
۲۰۶

۲۰۹

قسمتدوم :اطلس نقشههای سند آمایش استان خوزستان

2۱۱

نقشه -۲قلمروهای مناسب و نامناسب جمعیت استان خوزستان

۲۱۴

نقشه  -۱سازمان فضایی وضع موجود استان خوزستان

نقشه -3قلمروهای مناسب و نامناسب کشاورزی استان خوزستان

۲۱3
۲۱۵

نقشه -۴قلمروهای مناسب و نامناسب صنعت و معدن استان خوزستان

۲۱۶

نقشه -۵قلمروهای مناسب و نامناسب گردشگری استان خوزستان

۲۱۷

نقشه  -۶شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی در افق طرح استان خوزستان

۲۱۸

نقشه  -۸فعالیت عمده شهرها در افق طرح استان خوزستان

۲۲۰

نقشه  -۱۰توزیع خدمات اجتماعی در افق طرح استان خوزستان

۲۲۲

نقشه -۱۲کشاورزی استان در افق طرح استان خوزستان

۲۲۴

نقشه -۷صنعت و معدن در افق طرح استان خوزستان
نقشه  -۹سطحبندی شهرها در افق استان خوزستان

نقشه  -۱۱سطحبندی خدمات برتر در افق طرح استان خوزستان

نقشه-۱3گردشگری در افق طرح استان خوزستان

نقشه -۱۴منابع آبی استان در افق طرح استان خوزستان

نقشه  -۱۵زیرساختهای انرژی و ارتباطات استان در افق طرح استان خوزستان

۲۱۹
۲۲۱
۲۲3
۲۲۵
۲۲۶

۲۲۷

نقشه  -۱۶نظام حمل و نقل لجستیک و خدمات بازرگانی در افق طرح استان خوزستان ۲۲۸
نقشه -۱۷سازمان فضایی وضع افق استان خوزستان

۲۲۹

بخشاول
اسناد حاکمیتی

فصلاول
احکام حکومتی ناظر بر ابالغیهها و
ابالغیه سیاستهای کلی «آمایش
سرزمین» رهبر معظم انقالب
 اصل ( )۱۱۰قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
وظایف و اختیارات مقام « رهبری » بر اساس اصل ( )۱۱۰قانون اساسی به شرح زیر است:
 .۱تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص
مصلحت نظام.
 .۲نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
]…[

 .۷حل اختالف و تنظیم روابط قوای سهگانه.
 .۸حل معضالت نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ،از طریق مجمع تشخیص
مصلحت نظام.
]…[

رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

۴
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 بخشهایی از ابالغ نظر رهبر معظم انقالب درباره مقررات نظارت بر حسن اجرای
سیاستهای کلی نظام ،مورخ ۱۳9۳/2/22

۱

جناب حجتاالسالم والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی (دامه توفیقاته)
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

با سالم و تحیت :بازگشت به نامه شماره  ۵۸۱۱۶.۰۱۰۱مورخ  ۱3۸۷/۱۱/۵جنابعالی
همراه با متن مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام پیشنهادی مجمع تشخیص
مصلحت نظام به استحضار مقام معظم رهبری مدظلهالعالی رسید ،معظمله مصوبه پیشنهادی
مذکور را با رعایت مالحظات زیر تأیید فرمودند:
 -۱در ماده  ۵اصالح شده ،عبارت «و عدم انطباق حسب مورد» بعد از عبارت «موارد
مغایرت» در سطر چهارم اضافه شود.
 - ۲ماده  ۷به صورت ذیل تغییر یابد:
«رئیس مجلس شورای اسالمی موظف است پس از اعالم وصول طرحها و لوایح در مجلس،
نسخهای از آن را برای اطالع مجمع ارسال کند .همزمان با بررسی طرحها و لوایح بهخصوص قانون
برنامه ،قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسالمی ،کمیسیون نظارت مجمع نیز
محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی مصوب و بررسی میکند ،کمیسیون
نظارت مواردی را که مغایر یا غیر منطبق (حسب مورد) با سیاستهای کلی میبیند به شورای مجمع
گزارش میکند .در صورتی که مجمع هم مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت ،نمایندگان مجمع موارد
مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیونهای ذیربط مجلس مطرح میکنند و نهایت ًا اگر
در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند ،شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف
خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر میکند».
در ادامهی این نامه آمده است:
 - 3در ماده  ،۱۱جمله «در صورتی که مجمع هر یک از مصوبات » ...تا آخر ماده ،حذف شود.
1 - http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=37898
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 نامه رییس مجلس به رؤسای محترم کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسالمی
با سالم مطابق مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام ،باید هنگام بررسی
طرحها و لوایح از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی ،نظارت کتبی مجمع
تشخیص مصلحت نظام اخذ و در بررسی لحاظ گردد .در موارد دو فوریتی ،اخذ نظرات مجمع
با فوریت و اعالم زمان مطابق آییننامه داخلی مجلس صورت گیرد .ضمناً در تدوین لوایح و
طرحها جهت تصویب در مجلس ،نظرات مجمع تشخیص در ضمائم آورده شود.

 استفساریه شورای نگهبان 1در مورد مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس
شورای اسالمی با قانون برنامههای پنجساله یا قانون برنامه و بودجه سالیانه با
سیاستهای کلی نظام  -مصوب ۱۳9۳/۳/۱۱
مرقومهی شمارهی  ۹۲/3۰/۵3۲۰۲مورخ  ۱3۹۲/۱۱/3۰جنابعالی به استحضار مقام معظم
رهبری مدظلهالعالی رسید ،مرقوم فرمودند :باسالم و تحیت در پاسخ به آنچه مرقوم فرموده اید،
اعالم میدارد :در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مغایرت یا عدم انطباق مصوبات
مجلس را باالخص در قانون برنامههای پنجساله یا قانون برنامه و بودجه سالیانه با سیاستهای
کلی به شورای نگهبان اعالم کند ،شورای محترم موظف است براساس نظر مجمع ،اقدام و
مخالفت آن مصوبه را به مجلس اعالم نماید .لکن در مواردی که مجمع در این باره اعالم نظر
نکرده است ،شورای نگهبان بر طبق وظیفهی ذاتی خود درباره ی مغایرت و عدم انطباق مصوبه
با سیاستها عمل خواهد

والسالم علیکم و رحمه الله ۱۳9۳/۳/۱۱

به پیوست تصویری از دستخط معظمله برای اقدام مقتضی ایفاد میگردد.
محمدی گلپایگانی

 - 1اصل ( )۹۴قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران :کلیه مصوبات مجلس شورای اسالمی باید به شورای نگهبان فرستاده شود .شورای
نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسالم و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و
چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند .در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
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۶

 ابالغیه سیاستهای کلی «آمایش سرزمین» مورخ  ۱۳9۰/9/۱2رهبر معظم انقالب
الف -توسعهی منابع انسانی به عنوان رکن اصلی آمایش سرزمین از طریق:
 -۱تربیت انسانهای سالم ،با انگیزه ،شاداب ،متدین ،وطندوست ،جمعگرا ،نظمپذیر و قانونگرا.
 -۲ارتقای سطح آموزش ،پژوهش و بهرهوری نیروی کار در جهت افزایش سهم منابع
انسانی در ترکیب عوامل مؤثر در تولید ثروت ملی.
 -3برقراری تناسب کمی و کیفی جمعیت و استقرار متعادل آن در پهنهی سرزمین و تعمیم
و گسترش شبکههای ارتباطی و اطالعاتی.
 -۴بهبود شاخصهای توسعهی انسانی با تأکید بر تدین ،شکوفایی استعدادها و
خالقیتها ،گسترش سالمت و ارتقای سطح دانش عمومی.
ب -توجه به یکپارچگی ملی و سرزمینی و تقویت هویت اسالمی  -ایرانی و مدیریت
سرزمین از طریق:
 -۱استفادهی مؤثر از موقعیت ،میراث تاریخی و جاذبههای فرهنگی و طبیعی کشور در مسیر
اهداف توسعه ،تقویت گردشگری و حفاظت از سوابق تاریخی.
 -۲تنظیم اثربخش رابطهی دولت و مردم و افزایش سازمانیافتهی سهم مردم در امورکشور با توجه
به سیاستهای کلی مصوب در بخش «وحدت و همبستگی ملی»« ،امنیت ملی» و «اقوام و مذاهب».
 -3تعامل سازنده میان ارزشها و مزیتهای مناطق گوناگون کشور با استفاده از ظرفیتهای
فرهنگی ،آموزشی ،اقتصادی و انگیزههای ملی و اقدام در جهت تفویض اختیارات مناسب قانونی به
سطوح منطقهای و محلی با رعایت تمرکز امور سیاستگذاری و حاکمیتی.
ج -ارتقای کار آیی و بازدهی اقتصادی و تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور با:
 -۱تقسیمکار ملی با توجه به استعدادهای طبیعی و خلق مزیتهای جدید در مناطق مختلفکشور.
 -۲همافزایی مزیتهایکشور ،نوسازی بخشکشاورزی متناسب با منابع تولید و پهنهبندی اقلیمی ،اصالح
و تکمیل زنجیرههای تولید صنعتی ،سازماندهی بخش خدمات نوین و تولید کاال و خدمات دانشپایه.
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 -3فراهم آوردن زمینههای مناسب مدیریتی و زیربنایی در مناطق مختلف و ارتقای مستمر سطح
شاخص بهرهوری ملی و افزایش سهم منابع انسانی در تولید ثروت ملی متناسب با استعداد مناطقکشور.
د -دستیابی به تعادلهای منطقهای متناسب با قابلیتها و توانهای هر منطقه با توجه به نکات زیر:
 -۱ایجاد امکانات عادالنه و فرصتهای برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور.
 -۲تعیین نقش ملی و فرامرزی مناطق مختلف کشور برای رسیدن به تعادلهای منطقهای
و تقویت وحدت و یکپارچگی ملی.
 -3فراهم آوردن زمینههای مناسب برای افزایش سهم جمعیت و فعالیت در مناطق کمتراکم
با اولویت مناطق شرقی و جنوبی کشور.
هـ -سامانبخشی فضای مناسب مراکز زیست و فعالیت بهویژه در مناطق مرزی با تأکید
بر مشارکت مؤثر مردم با:
 -۱ساماندهی ،مدیریت کالن و نظارت مستمر بر پیشرفت و آبادانی کشور با ایجاد شبکهی
بههمپیوستهی مناطق اسکان و فعالیتهای ملی و تعریف نقش و کارکرد فراملی هریک از آنها
در جهت تحقق اهداف چشمانداز و اصول آمایش سرزمین.
 -۲تقویت هدفمند عوامل پیشرفت و آبادانی در مناطق حساس و ویژه با توجه به مالحظات
دفاعی ،امنیتی ،فرهنگی ،اجتماعی و زیستمحیطی و افزایش نقش و فعالیت مردم در فرایند توسعه.
 -3توسعهی هماهنگ جزایر و سواحل جنوب و شمال کشور با بهرهگیری از ظرفیت استانهای
همجوار ،موقعیت جغرافیایی ،زیربناهای اساسی ،منابع دریایی و نفت وگاز و استقرار صنایع مرتبط،
پشتیبان و انرژیبر و توسعهی بازرگانی ،گردشگری ،آموزش عالی ،فنی -حرفهای و تحقیقات با
تقویت تعامل فراملی (طی ده سال در قالب دو برنامهی پنجساله).
 -۴توسعهی هماهنگ مناطق مرزی در شرق و غرب کشور با تقویت امور زیربنایی و بهرهگیری
از مزیتهای نسبی جهت توسعهی ظرفیت ملی گردشگری ،آموزشی ،بازرگانی و تعامل فرامرزی.
و -رعایت مالحظات امنیتی و دفاعی در استقرار جمعیت و فعالیت در سرزمین با تکیه بر:
 -۱انتخاب مکانهای مناسب و استقرار مراکز زیست و فعالیت و همچنین مراکز حیاتی و حساس،
متناسب با مالحظات اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی بهویژه امنیتی و پدافند غیرعامل.

۸
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 -۲ارتقای فعالیتهای توسعهای ملی و استانی در مناطق مرزی با اعطای مشوقهای اقتصادی و

تقویت زیربناها و استقرار مناسب جمعیت و تقویت نیروهای نظامی و انتظامی متناسب با تهدیدات.
 -3ساماندهی سطوح خدمات و استقرار جمعیت در کشور با توجه به مدیریت سوانح
طبیعی ،حوادث و منابع آب و رعایت شرایط زمینشناسی جهت افزایش ضریب ایمنی تأسیسات
زیربنایی و حیاتی و ابنیهی مراکز جمعیتی و شهرها و روستاها.
 -۴تقویت همگرایی ،یکپارچگی ملی ،وحدت و پیوندهای اجتماعی با ارتقای سطح
توسعهیافتگی مناطق مختلف کشور و ایجاد قطبها و کانونهای توسعه.
 -۵پیشگیری از مهاجرتهای بیرویه به مراکز استانها با تدابیر الزم.
ز -استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی در جهتکسب جایگاه شایسته منطقهای و جهانی از طریق:
 -۱تعامل و همکاری باکشورهای منطقه و جهان بهویژه حوزهی تمدن ایرانی  -اسالمی با تقویت
نقشآفرینی سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و امنیتی کشور در جهت تأمین منافع ملی یا مشترک.
 -۲تقویت شبکهی ریلی و راههای ارتباطی اصلی و شریانی سرزمین و تبدیل کشور به مرکز
عبور و مرور هوایی منطقه برای ترانزیت کاال و مسافر و نیز ایفای نقش مرکزیت مبادلهی انرژی
(نفت ،گاز ،برق) و مخابرات در منطقه بهمنظور حفظ امنیت و منافع ملی.
 -3جلب مشارکت کشورهای منطقه در طراحی ،سرمایهگذاری و فعالیتهای مشترک در
زمینههای مختلف بهویژه اقتصادی و زیربنایی در جهت تأمین منافع مشترک منطقهای.
 -۴ایجاد و تقویت نهادها و تشکلهای منطقهای در زمینههای گوناگون بهویژه علمی،
فرهنگی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی با بهرهگیری از عناصر هویت ایرانی  -اسالمی.
 -۵انتخاب تعدادی از کالنشهرها ،بنادر و جزایر مستعد کشور و تجهیز آنها به خدمات
پیشرفتهی ارتباطی و اطالعاتی برای پذیرش نقش فراملی.
 -۶ایفای نقش محوری در تعامالت علمی  -فنی با منطقه و سایر کشورها با صدور
خدمات فنی ،مهندسی و آموزشی.
ح– حفظ ،احیا و بهرهوری بهینه از سرمایهها ،منابع طبیعی تجدیدشونده و حفظ
محیطزیست در طرحهای توسعه.
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« سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق  ۱۴۰۴هجری شمسی» ابالغیه مورخ
 ۱۳۸2/۸/۱۳رهبر معظم انقالب
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سالم و تحیت و تشکر از کوشش آن مجمع محترم ،اینک سند نهایی متن چشمانداز
بیستساله ،که مبنای سیاستهای کلی چهار برنامه پنجسالهی آینده است ،به آن مجمع ابالغ
میگردد .نسخهای از این سند برای هر یک از رؤسای سهگانه ارسال خواهد شد.
«چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق  ۱۴۰۴هجری شمسی»

با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامهریزی شده و
مدبرانه جمع و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی ،در چشمانداز بیستساله:
ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه،
با هویت اسالمی و انقالبی ،الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط
بینالملل.
جامعهی ایرانی در افق این چشمانداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت:
 توسعهیافته ،متناسب با مقتضیات فرهنگی ،جغرافیایی و تاریخی خود ،و متکی بر اصولاخالقی و ارزشهای اسالمی ،ملی و انقالبی ،با تأ کید بر مردمساالری دینی ،عدالت اجتماعی،
آزادیهای مشروع ،حفظ کرامت و حقوق انسانها ،و بهرهمند از امنیت اجتماعی و قضایی.
 برخوردار از دانش پیشرفته ،توانا در تولید علم و فناوری ،متکی بر سهم برتر منابع انسانیو سرمایه اجتماعی و تولید ملی.
 امن ،مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همهجانبه و پیوستگی مردم و حکومت. برخوردار از سالمت ،رفاه ،امنیت غذایی ،تأمین اجتماعی ،فرصتهای برابر ،توزیع متناسبدرآمد ،نهاد مستحکم خانواده ،به دور از فقر ،فساد ،تبعیض و بهرهمند از محیطزیست مطلوب.
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 فعال ،مسئولیتپذیر ،ایثارگر ،مؤمن ،رضایتمند ،برخوردار از وجدان کاری ،انضباط،روحیه ی تعاون و سازگاری اجتماعی ،متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و
مفتخر به ایرانی بودن.
 دستیافته به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقهی آسیای جنوب غربی(شامل آسیای میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید
علم ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ،ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
 الهامبخش ،فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگوی مردمساالری دینی ،توسعهیکارآمد ،جامعه اخالقی ،نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی ،تأثیرگذار بر همگرایی اسالمی و
منطقهای براساس تعالیم اسالمی و اندیشههای امام خمینی (ره).
 دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت ،حکمت و مصلحت.مالحظه:

در تدوین و تصویب برنامههای توسعه و بودجههای سالیانه ،این نکته مورد توجه قرار گیرد که
شاخصهای کمی کالن آنها از قبیل :نرخ سرمایهگذاری ،درآمد سرانه ،تولید ناخالص ملی ،نرخ
اشتغال و تورم ،کاهش فاصله درآمد میان دهکهای باال و پایین جامعه ،رشد فرهنگ و آموزش و
پژوهش و تواناییهای دفاعی و امنیتی ،باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات
چشمانداز ،تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدفها بهصورت کامل مراعات شود.

فصلدوم
اصول قانون اساسی و سایر ابالغیههای
رهبر معظم انقالب
مرتبط با آمایش سرزمین


الف -اصولی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

اصل هفتم ( -)7طبق دستور قرآن کریم« :و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی االمر»
شوراها :مجلس شورای اسالمی ،شورای استان ،شهرستان ،شهر ،محل ،بخش ،روستا و نظایر
اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند.
موارد ،طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن
معین میکند.
اصل چهل و پنجم ( -)۴۵انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده،
معادن ،دریاها ،دریاچه ،رودخانهها و سایر آبهای عمومی ،کوهها ،درهها ،جنگلها ،نیزارها،
بیشههای طبیعی ،مراتعی که حریم نیست ،ارث بدون وارث ،و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی
که از غاصبین مسترد میشود .در اختیار حکومت اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به
آنها عمل نماید .تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.
اصل چهل و هشتم ( - )۴۸در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده ازدرآمدهای ملی در
سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور ،باید تبعیض
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در کار نباشد .بهطوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود ،سرمایه و امکانات الزم
در دسترس داشته باشد.
اصل پنجاهم ( -)۵۰در جمهوری اسالمی ،حفاظت محیطزیست که نسل امروز و
نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی میگردد.
از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابلجبران
آن مالزمه پیدا کند ،ممنوع است.
اصل پنجاه و دوم ( -)۵2بودجه ساالنه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود ،از
طرف دولت تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسالمی تسلیم میگردد .هرگونه تغییر در
ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم ( -)۵۳کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز
میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.
اصل پنجاه و چهارم ( -)۵۴دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظرمجلس شورای
اسالمی میباشد .سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین
خواهد شد.
اصل صدم ( -)۱۰۰برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،بهداشتی،
فرهنگی ،آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی ،اداره امور
هر روستا ،بخش ،شهر ،شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ،بخش ،شهر،
شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند .شرایط
انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای
مذکور و سلسله مراتب آنها راکه باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری
اسالمی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند.
اصل صد و یکم ( -)۱۰۱بهمنظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامههای
عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها ،شورای عالی استانها مرکب از
نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود .نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند.
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اصل صد و دوم ( -)۱۰2شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی
تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد کند .این طرحها باید در
مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل صد و سوم ( -)۱۰۳استانداران ،فرمانداران ،بخشداران و سایر مقامات کشوری که از
طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.



ب -سایر سیاستهای کلی ابالغی رهبر معظم انقالب مرتبط با آمایش سرزمین

 بندهایی از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مورخ ۱۴۰۱/۱/2۱
ایجاد رفاه عمومی ،بر طرف ساختن فقر و محرومیت ،حمایت از اقشار و گروههای هدف
خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان ،از کارافتادگان ،معلوالن و سالمندان و آنچه از اهداف
رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول  3۱ ،۲۹ ،۲۸ ،۲۱ ،3و  ۴3قانون اساسی آمده است ،اقتضاء
میکند نظامی کارآمد ،توانمندساز ،عدالتبنیان ،کرامتبخش و جامع برای تأمین اجتماعی
همگان که برگرفته از الگوهای اسالمی -ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد ،حذف تشکیالت
غیر ضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد ،طراحی و اجرا
شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:
 -۲ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط،
الیهبندی و سطحبندی خدمات ،ایجاد وحدت رویه ،اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت
سازمانها و صندوقها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی ،حمایتی و بیمهای و شکلدهی پایگاه
اطالعات ،با رعایت مالحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور.
 -3پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرحهای فاقد تضمین
مالی بین نسلی ،تأمین منابع پایدار ،رعایت محاسبات بیمهای و تعادل بین منابع و مصارف و
حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق
حق مردم با تأکید بر امانتداری ،امنیت ،سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار الزم.
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 -۵الیهبندی امور امدادی ،حمایتی و بیمهای و سطحبندی خدمات با رویکرد فعال دولت
بر اساس وسع و استحقاق ،به ترتیب ذیل:
 امور امدادی از محل پوشش بیمهای ،مشارکتهای مردمی و مساعدت دولت. امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محلمنابع دولتی ،عمومی و مردمی.
 امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمهشدگان،کارفرمایان و دولت.
 امور بیمههای مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمهشدگان و کارفرمایان با مشوقهایمالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.
 حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسبسازی مزد شاغلین ،مستمریبازنشستگان و مقرری بیکاران.
 اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوههای آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محالتکمبرخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.
 -۶بسط و تأمین عدالت اجتماعی ،کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانهها،
دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی ،توانمندسازی ،کارآفرینی و رفع تبعیضهای
ناروا در بهرهمندی از منابع عمومی.
 -۹الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرحها و برنامههای کالن کشور.

 سیاستهای کلی سیاستهای کلی «محیطزیست» مورخ ۱۳9۴/۸/2۶
 .۱مدیریت جامع ،هماهنگ و نظاممند منابع حیاتی (از قبیل هوا ،آب ،خاک و تنوع زیستی)
مبتنی بر توان و پایداری زیستبوم بهویژه با افزایش ظرفیتها و توانمندیهای حقوقی و
ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی.
 .۲ایجاد نظام یکپارچهی ملی محیطزیست.
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 .3اصالح شرایط زیستی بهمنظور برخوردار ساختن جامعه از محیطزیست سالم و رعایت
عدالت و حقوق بین نسلی.
 .۴پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگیهای غیرمجاز و جرمانگاری تخریب
محیطزیست و مجازات مؤثر و بازدارندهی آلودهکنندگان و تخریبکنندگان محیطزیست و الزام
آنان به جبران خسارت.
 .۵پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آالیندهی هوا ،آب ،خاک ،آلودگیهای صوتی ،امواج
و اشعههای مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم ،و الزام به رعایت استانداردها و شاخصهای
زیستمحیطی در قوانین و مقررات ،برنامههای توسعه و آمایش سرزمین.
 .۶تهیهی اطلس زیستبوم کشور و حفاظت ،احیاء ،بهسازی و توسعهی منابع طبیعی
تجدیدپذیر (مانند دریا ،دریاچه ،رودخانه ،مخزن سدها ،تاالب ،آبخوان زیرزمینی ،جنگل،
خاک ،مرتع و تنوع زیستی بهویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهرهبرداری از
این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آنها بر اساس
معیارها و شاخصهای پایداری ،مدیریت اکوسیستمهای حساس و ارزشمند (از قبیل پارکهای
ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بینالمللی.
 .۷مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیستمحیطی نظیر بیابانزایی ،گرد و غبار
بهویژه ریزگردها ،خشکسالی و عوامل سرایتدهندهی میکروبی و رادیواکتیو و توسعهی
آیندهنگری و شناخت پدیدههای نوظهور زیستمحیطی و مدیریت آن.
 .۸گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر:
۱ـ .۸صنعتِ کمکربن ،استفاده از انرژیهای پاک ،محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیک و
مدیریت پسماندها و پسابها با بهرهگیری از ظرفیتها و توانمندیهای اقتصادی ،اجتماعی،
طبیعی و زیستمحیطی.
۲ـ .۸اصالح الگوی تولید در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینهسازی الگوی
مصرف آب ،منابع ،غذا ،مواد و انرژی بهویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیطزیست.
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3ـ .۸توسعهی حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل
همگانی بهویژه در کالنشهرها.
 .۹تعادلبخشی و حفاظت کیفی آبهای زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری،
آبخوانداری ،مدیریت عوامل کاهش بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آالیندهها.
 .۱۰استقرار نظام حسابرسی زیستمحیطی در کشور با لحاظ ارزشها و هزینههای
زیستمحیطی (تخریب ،آلودگی و احیاء) در حسابهای ملی.
 .۱۱حمایت و تشویق سرمایهگذاریها و فناوریهای سازگار با محیطزیست با استفاده از
ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز.
 .۱۲تدوین منشور اخالق محیطزیست و ترویج و نهادینهسازی فرهنگ و اخالق
زیستمحیطی مبتنی بر ارزشها و الگوهای سازندهی ایرانی ـ اسالمی.
 .۱3ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی و بهرهمندی از فناوریهای نوآورانهی زیستمحیطی و تجارب
سازندهی بومی در زمینهی حفظ تعادل زیستبومها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیطزیست.
 .۱۴گسترش سطح آگاهی ،دانش و بینش زیستمحیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف
دینی مشارکت و مسئولیتپذیری اجتماعی بهویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ
محیطزیست در تمام سطوح و اقشار جامعه.
 .۱۵تقویت دیپلماسی محیطزیست با:
۱ـ .۱۵تالش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقهای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگیهای آبی.
۲ـ .۱۵توسعهی مناسبات و جلب مشارکت و همکاریهای هدفمند و تأثیرگذار دوجانبه،
چندجانبه ،منطقهای و بینالمللی در زمینهی محیطزیست.
3ـ .۱۵بهرهگیری مؤثر از فرصتها و مشوقهای بینالمللی در حرکت به سوی اقتصاد
کمکربن و تسهیل انتقال و توسعهی فناوریها و نوآوریهای مرتبط.
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 بندهایی از سیاستهای کلی انتخابات مورخ ۱۳9۸/7/۶
۱ـ تعیین حوزههای انتخاباتی مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی بر مبنای جمعیت
و مقتضیات اجتنابناپذیر بهگونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از
نامزدها فراهم گردد.
 ۸ـ ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزشهای عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و
نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور
افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.
 ۹ـ تعیین چارچوبها و قواعد الزم برای فعالیت قانونمند و مسؤوالنه احزاب و تشکلهای سیاسی
و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران به نحوی
که رقابتهای انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه ،اعتماد ،ثبات و اقتدار نظام شود.
۱۴ـ ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاستهای کلی و تغییر ندادن آن برای مدت
معتنابه ،مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسالمی.
۱۵ـ پاسداری از آزادی و سالمت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم
به عنوان حقالناس در قانونگذاری ،نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بیطرفی از سوی مجریان
و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.

 بندهایی از سیاستهای کلی خانواده مورخ ۱۳9۵/۶/۱۳
خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسالمی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه
سالمت و بالندگی و اقتدار و اعتالی معنوی کشور و نظام است و سمت و سوی حرکت نظام
باید معطوف باشد به:
 -۲محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات ،برنامهها ،سیاستهای اجرایی و تمام نظامات
آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی بهویژه نظام مسکن و شهرسازی.
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 -۹ارتقاء معیشت و اقتصاد خانوادهها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغههای آینده آنها
درباره اشتغال ،ازدواج و مسکن.
 -۱۱تقویت و تشویق خانواده در جهت جلب مشارکت خانواده برای پیشبرد اهداف و برنامههای
کشور در همه عرصههای فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و دفاعی.

 بندهایی از سیاستهای کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی ،تحقیقات و
فناوری) مورخ ۱۳9۳/۶/29
 -۲بهینهسازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور بهمنظور دستیابی به
اهداف سند چشمانداز و شکوفایی علمی با تأکید بر:
 -۱-۲مدیریت دانش و پژوهش و انسجام بخشی در سیاستگذاری ،برنامهریزی و نظارت
راهبردی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء مستمر شاخصها و روزآمدسازی نقشه جامع علمی
کشور با توجه به تحوالت علمی و فنی در منطقه و جهان.
 -۲-۲اصالح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و عالقمندی دانشجویان در
انتخاب رشته تحصیلی و افزایش ورود دانشجویان به دورههای تحصیالت تکمیلی.
 -3-۲ساماندهی و تقویت نظامهای نظارت ،ارزیابی ،اعتبارسنجی و رتبهبندی در
حوزههای علم و فناوری.
 -۴-۲ساماندهی نظام ملی آمار و اطالعات علمی ،پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.
 -۵-۲حمایت از تأسیس و توسعه شهرکها و پارکهای علم و فناوری.
 -۶-۲توزیع عادالنه فرصتها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور.
 -۷-۲شناسایی نخبگان ،پرورش استعدادهای درخشان و حفظ و جذب سرمایههای انسانی.
 -۸-۲افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل  ٪۴تولید ناخالص داخلی تا پایان سال
 ۱۴۰۴با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقاء بهرهوری.
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 بندهایی از سیاستهای کلی جمعیت مورخ۱۳9۳/2/۳۰
 -۹باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت ،متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین
آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی.
 -۱۰حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کمتراکم و ایجاد مراکز جدید
جمعیتی بهویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکههای
زیربنایی ،حمایت و تشویق سرمایهگذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی.
 -۱3تقویت مؤلفههای هویتبخش ملی (ایرانی ،اسالمی ،انقالبی) و ارتقاء وفاق و
همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بهویژه در میان مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج از کشور.
 -۱۴رصد مستمر سیاستهای جمعیتی در ابعاد کمّی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب
و تدوین شاخصهای بومی توسعه انسانی و انجام پژوهشهای جمعیتی و توسعه انسانی.

 بندهایی از سیاستهای کلی سالمت مورخ ۱۳9۳/۱/۱۸
 -۶تأمین امنیت غذایی و بهرهمندی عادالنه آحاد مردم از سبد غذایی سالم ،مطلوب و
کافی ،آب و هوای پاک ،امکانات ورزشی همگانی و فرآوردههای بهداشتی ایمن همراه با رعایت
استانداردهای ملی و معیارهای منطقهای و جهانی.

 بندهایی از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مورخ ۱۳92/۱۱/29
 -3محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید ،توانمندسازی نیروی
کار ،تقویت رقابتپذیری اقتصاد ،ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و بهکارگیری ظرفیت
و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور.
 -۶افزایش تولید داخلی نهادهها و کاالهای اساسی (بهویژه در اقالم وارداتی) ،و اولویت
دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی با
هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
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 -۱۱توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بهمنظور انتقال فناوریهای
پیشرفته ،گسترش و تسهیل تولید ،صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع
مالی از خارج.
 -۱۷اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
 -۲۲دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگسازی
و بسیج پویای همه امکانات کشور ،اقدامات زیررا معمول دارد:
 شناسایی و بهکارگیری ظرفیتهای علمی ،فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندیو اقدامات مناسب.
 رصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای دشمن. مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند ،فعال ،سریع وبههنگام در برابر مخاطرات و اختاللهای داخلی و خارجی.

 بندهایی از سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت مورخ ۱۳9۱/۰9/29
 -۶انسجام و تعادل منطقهای در کشور ،از طریق :حمایت و ایجاد زیر ساختها و زیربناها
و برقراری مشوقهای مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.
 -۷رشد مستمر صادرات کاال و خدمات صنعتی کشور ،با:
 ارتقاء کیفیت کاالها شناسایی و تحصیل بازار حمایتهای مؤثر مالی ،سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی. -۸گسترش صنایع دستی بهویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهرهگیری از
صنعت گردشگری.
 -۹ایجاد خوشههای صنعتی ،از طریق :تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند
آنها با صنایع بزرگ بهمنظور همافزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی.
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 بندهایی از سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی مورخ ۱۳9۱/۰9/29
 -۵ارتقاء بهرهوری از آب در تولید محصوالت کشاورزی و استفاده علمی و بهرهبرداری
بهینه از سایر نهادههای تولید.
 -۶گسترش زیرساختها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایهگذاری در بخش
کشاورزی با پوشش مناسب بیمه ،کاهش احتمال زیان تولید ،اجرای سیاستهای حمایتی و
متعادل کردن سطح سودآوری کشاورزی با سایر بخشهای اقتصادی.
 -۷تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی ،حمایت از
ساخت زیربناها ،مراعات معیارهای زیستمحیطی ،قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف
و ارتقاء قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی.
 -۹ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان ،کشاورزان و عشایر ،توسعه پایدار روستاها و
مناطق کشاورزی و رفع فقر با تقویت زیرساختهای مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش
فعالیتهای مکمل و اقتصادی بهویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین.

 بندهایی از سیاستهای کلی نظام «پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح
طبیعی و حوادث غیرمترقبه» مورخ ۱۳۸۴/۶/2۵
 -۱افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آمادهسازی مسئوالن و مردم برای
رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه بهویژه خطر زلزله و پدیدههای
جوی و اقلیمی.
 -3ایجاد مدیریت واحد با تعیین رییسجمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی
در دوره بحران:
۱ـ 3ایجاد نظام مدیریت جامع اطالعات به کمک شبکههای اطالعاتی مراکز علمی-
پژوهشی و سازمانهای اجرایی مسئول ،بهمنظور هشدار بهموقع و اطالعرسانی دقیق و بههنگام
در زمان وقوع حادثه.
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۲ـ 3تقویت آمادگیها و امکانات الزم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جستوجو و نجات
در ساعات اولیه ،امداد و اسکان موقت آسیبدیدگان ،تنظیم سیاستهای تبلیغاتی و
اطالعرسانی و سازماندهی کمکهای داخلی و خارجی در زمینههای فوق.
3ـ 3در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندیهای مورد نیاز اعم از دولتی و نهادهای
عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران.
 -۶پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب
ایمنی در ساختوسازهای جدید از طریق:
۱ـ ۶مکانیابی و مناسبسازی کاربریها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات
حساس و مهم متناسب با پهنهبندی خطر نسبی زلزله در کشور.
۲ـ ۶بهبود مدیریت و نظارت بر ساختوساز با به کارگیری نیروهای متخصص و تربیت
نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکلهای فنی و حرفهای و استفاده
از تجربههای موفق کشورهای پیشرفته زلزلهخیز.
3ـ ۶ممنوعیت و جلوگیری از ساختوسازهای غیرفنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن
بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.
۴ـ ۶استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازهای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد ،با
کیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوریهای نوین و پایدار و ساخت سازههای سبک.
۵ـ ۶تهیه و تصویب قوانین و مقررات الزم برای جرم و تخلف شناختن ساختوسازهای غیرفنی.
 -۹تنظیم برنامههای توسعه ملی بهگونهای که در همه فعالیتهای آن در همه سطوح ،رویکرد
«سازگاری با اقلیم» مالحظه و نهادینه شود .بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد:
ـ شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن بهعنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین.
ـ تهیه ،تدوین و ساماندهی نظامهای جامع مدیریت بالیای جوی و اقلیمی.
ـ شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راهکارهای مناسب.
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 بندهایی از سیاستهای کلی اشتغال مورخ ۱۳9۰/۴/2۸
 -۵بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخصهای آن (محیط سیاسی ،فرهنگی و قضایی
و محیط اقتصاد کالن ،بازار کار ،مالیاتها و زیرساختها) و حمایت از بخش های خصوصی
و تعاونی و رقابت از راه اصالح قوانین ،مقررات و رویههای ذیربط در چارچوب قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران.
 -۱۲توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استانهای باالتر از متوسط کشور.

 بندهایی از سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف مورخ ۱۳۸9/۴/۱۵
 -۸ارتقاء بهرهوری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در تمام بخشها بهویژه بخش
کشاورزی در چارچوب سیاستهای زیر:
 طراحی ،تدوین و اجرای سند ملی الگوی مصرف آب در بخشهای مختلف وبههنگامسازی آن.
 اعمال سیاستهای تشویقی و حمایتی از طرحهای بهینهسازی استحصال ،نگهداری ومصرف آب.
 تدوین و اعمال استانداردها و ضوابط الزم برای کاهش ضایعات آب ،پایش کیفیت منابعآب و جلوگیری از آلودگی آبها.
 اصالح الگوی کشت و اعمال شیوههای آبیاری کارآمدتر ،ایجاد سامانههای بهینه تأمین وتوزیع آب شرب و بهینهسازی تخصیص و مصرف آب در بخش تولید براساس ارزش راهبردی
و اقتصادی بیشتر.
 برنامهریزی برای استفاده مجدد و بازچرخانی آب. تدوین و اجرای برنامههای عملیاتی مناسب برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آببهویژه در سفرههای زیرزمینی دارای تراز منفی و اعمال مدیریت خشکسالی و سیل ،سازگار با
شرایط اقلیمی.
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 -۱۰ارتقاء بهرهوری در چارچوب سیاستهای زیر:
 تحول رویکرد تحقق درآمد ملی به سمت اتکای هرچه بیشتر به منافع حاصل از کسب وکار جامعه.
 افزایش بهرهوری با تأکید بر استقرار نظام تسهیم منافع حاصل از بهرهوری از طریق: حداکثرسازی ارزش افزوده و منافع ناشی از سرمایههای انسانی ،اجتماعی و مادی باتأکید بر اقتصاد دانش پایه.
 استقرار ساز و کارهای انگیزشی در نظام پرداختها در بخش عمومی و بنگاهی. استقرار بودجهریزی عملیاتی و بهبود فرآیند تخصیص منابع کشور براساس منافعاقتصادی و اجتماعی.
 اصالح ساختارهای ارزیابی و ارزشیابی ،اتخاذ رویکرد نتیجه گرا و اجرای حسابرسیعملکرد در دستگاههای دولتی.
 اصالح قوانین و مقررات ،روشها ،ابزارها و فرآیندهای اجرایی. -اولویت توانمندسازی نیروی کار در کلیه برنامههای حمایتی.

 بندهایی از سیاستهای کلی نظام اداری مورخ ۱۳۸9/۱/۱۴
 -۷زمینهسازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعهیافته و
مناطق محروم.

 بندهایی از ابالغیه بندهای «الف»« ،ب»« ،د» و «ه» سیاستهای کلی اصل
( )۴۴مورخ  ۱۳۸۴/۳/۱با اعمال الحاقیه
 -۲مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:
وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور
واریز و در قالب برنامهها و بودجههای مصوب به ترتیب زیر مصرف میشود:
 -۱ -۲ایجاد خوداتکایی برای خانواده مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.
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 -۲ -۲اختصاص ( )٪3۰از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی
بهمنظور فقرزدایی.
 -3 -۲ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمترتوسعهیافته.
 -۴ -۲اعطای تسهیالت (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی
بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذاری شده و نیز برای سرمایهگذاری
بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمترتوسعهیافته.
 -۵ -۲مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف ( )٪۴۹بهمنظور
توسعه اقتصادی مناطق کمترتوسعهیافته.
 -۶ -۲تکمیل طرحهای نیمهتمام شرکتهای دولتی با رعایت بند «الف» این سیاستها.

 بندهایی از سیاستهای کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی
و حوادث غیرمترقبه مورخ ۱۳۸۴/۶/2۵
 -۱افزایش وگسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آمادهسازی مسئوالن و مردم برای رویارویی
با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه بهویژه خطر زلزله و پدیدههای جوی و اقلیمی.
 -۲گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود ،بهمنظور
شناسایی و کاستن از خطرات اینگونه حوادث با اولویت خطر زلزله.
 -۸شناسایی پدیدههای جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان
آسیب آنها از طریق تهیه اطلس ملی پدیدههای طبیعی ،ایجاد نظام بههمپیوسته ملی پایش و بهبود
نظامهای هشدار سریع و پیشآگاهی بلندمدت با استفاده از فناوریهای پیشرفته.
 -۹تنظیم برنامههای توسعه ملی بهگونهای که در همه فعالیتهای آن در همه سطوح ،رویکرد
«سازگاری با اقلیم» مالحظه و نهادینه شود .بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد:
 شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن بهعنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین. تهیه ،تدوین و ساماندهی نظامهای جامع مدیریت بالیای جوی و اقلیمی. -شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راهکارهای مناسب.

2۶

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

 بندهایی از سیاستهای کلی نظام بخش تشویق سرمایهگذاری مورخ
۱۳77/۱۱/29
 -۱حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوی.
 -۲تقویت و حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتهای
اقتصادی کشور برابر با سیاستهای ابالغی اصل ( )۴۴قانون اساسی.
 -3تنظیم سیاستهای پولی ،مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار
نوسانات و تقویت تولید ملی.
 -۴افزایش بهرهوری اقتصاد کشور با اصالحات و اقدامات الزم بهویژه اصالحات
ساختاری و مدیریتی و کاهش هزینههای مبادله و رفع موانع.
 -۵افزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و صحنههای بینالمللی از طریق لغو انحصارات غیرضرور
و تقویت ساختار رقابتی و زیرساختهای الزم و حمایت از کارآفرینی و ارتقاء خالقیت و نوآوری.
 -۶اصالح نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایهگذاری از طریق ثبات مالیاتها ،شفافیت
درآمدها ،صراحت در مقررات و منطقی کردن معافیتها.
 -۷تجهیز پسانداز ملی ،تقویت نظام پولی و هدایت بازارهای پول و سرمایه در جهت حمایت
از سرمایهگذاری.
 -۸توجه بهکسب دانش فنی ،دسترسی به بازارهای بینالمللی ،رشد اقتصادی ،توسعه اشتغال و ارتقاء
مدیریت و بهرهوری ،در جذب سرمایهگذاری خارجی ،با اولویت سرمایهگذاری مستقیم و بلندمدت.
 -۹تنظیم فعالیت مجاز سرمایهگذاری خارجی در بورس اوراق بهادار به نحوی که ثبات و
تعادل بازارهای مالی و ارزی حفظ شود.
 -۱۰سازماندهی رفتار تقنینی ،اداری ،قضایی ،بازرسی ،نظارت ،حسابرسی و
تخصصیکردن امور در جهت حمایت از سرمایهگذاری و تولید.
 -۱۱توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره
بنگاههای اقتصادی بزرگ.
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 بندهایی از سیاستهای کلی بخش مسکن مورخ ۱۳۸9/۱2/29
 -۱مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و
سیاستها و ضوابط شهرسازی و طرحهای توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید.

 بندهایی از سیاستهای کلی بخش شهرسازی مورخ ۱۳۸9/۱۱/29
 -۱مکانیابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و براساس استعدادهای
اقتصادی و با رعایت معیارهای زیستمحیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی ،و
ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساختها و شبکه شهری.
 -۲تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تأکید بر هویت ایرانی-
اسالمی و با رعایت مالحظات فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،امنیتی ،حقوق همسایگی و
امکانات زیربنایی و الزامات زیستمحیطی و اقلیمی.
 -3هماهنگسازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه ،تصویب و اجرای
طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی.
 -۴تأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تأکید بر نظام
درآمد -هزینهای و در چارچوب طرحهای مصوب.

 سیاستهای کلی منابع آب مورخ ۱۳79/۱۱/۳
 -۱ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب براساس اصول توسعه پایدار و آمایش
سرزمین در حوضههای آبریز کشور.
 -۲ارتقاء بهرهوری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه
و نگهداری و مصرف آن.
 -3افزایش میزان استحصال آب ،به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور
از هر طریق ممکن.

2۸

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

 -۴تدوین برنامه جامع بهمنظور رعایت تناسب در اجرای طرحهای سد و آبخیزداری و
آبخوانداری و شبکههای آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آبهای غیرمتعارف و
ارتقاء دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهرهبرداری.
 -۵مهار آبهایی که از کشور خارج میشود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک.

 سیاستهای کلی منابع طبیعی مورخ ۱۳77/۱۰/2۳
 -۱ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدیدشونده و توسعه پوشش گیاهی برای
حفاظت و افزایش بهرهوری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن
به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه.
 -۲شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی -جانوری و باالبردن غنای
حیاتی خاکها و بهرهبرداری بهینه براساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایهگذاری در آن.
 -3اصالح نظام بهرهبرداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و تالش برای
حفظ و توسعه آن.
 -۴گسترش تحقیقات کاربردی و فناوریهای زیستمحیطی و ژنتیکی و اصالح گونههای
گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاههای اطالعاتی و تقویت آموزش
و نظام اطالعرسانی.

فصلسوم
بیانیه «گام دوم انقالب» و
سخنرانیهای رهبر معظم انقالب
 از بیانیه «گام دوم انقالب» رهبری خطاب به ملت ایران مورخ ۱۳97/۱۱/22
فهرست طوالنی فرصتهای مادی کشور
بهجز اینها ،فرصتهای مادی کشور نیز فهرستی طوالنی را تشکیل میدهد که مدیران کارآمد
و پُرانگیزه و خردمند میتوانند با فعّال کردن و بهرهگیری از آن ،درآمدهای ملّی را با جهشی
نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بینیاز و به معنی واقعی دارای اعتمادبهنفس کنند و
مشکالت کنونی را برطرف نمایند .ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان ،دارای  ۷درصد
ذخایر معدنی جهان است :منابع عظیم زیرزمینی ،موقعیت استثنائی جغرافیایی میان شرق و
غرب و شمال و جنوب ،بازار بزرگ ملّی ،بازار بزرگ منطقهای با داشتن  ۱۵همسایه با ۶۰۰
میلیون جمعیت ،سواحل دریایی طوالنی ،حاصلخیزی زمین با محصوالت متنوّع کشاورزی و
باغی ،اقتصاد بزرگ و متنوّع ،بخشهایی از ظرفیتهای کشور است؛ بسیاری از ظرفیتها
دستنخورده مانده است .گفته شده است که ایران ازنظر ظرفیتهای استفادهنشدهی طبیعی و
انسانی در رتبهی اوّل جهان است .بیشک شما جوانان مؤمن و پُرتالش خواهید توانست این
عیب بزرگ را برطرف کنید .دههی دوّم چشمانداز ،باید زمان تمرکز بر بهرهبرداری از
دستاوردهای گذشته و نیز ظرفیتهای استفادهنشده باشد و پیشرفت کشور ازجمله در بخش
تولید و اقتصاد ملّی ارتقاء یابد.

۳۰

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

 بیانات رهبر معظم انقالب در خصوص آمایش سرزمین
( )۱۳9۵/۳/۱۶یکی از چیزهایی که ما دچارش هستیم ،مسئلهی تراکم قوانین است؛ اینقدر
که در مسائل مختلف قانون داریم! حاال آقای دکتر الریجانی اشاره کردند به مسئلهی آمایش
سرزمین؛ آمایش سرزمین ،از زمانی که بنده رئیس جمهور بودم ،در هیئت دولت مطرح شد؛
ی خود من که حاال سی سال ،سی و چند سال از آنوقت گذشته ،مسئلهی
زمان ریاست جمهور ِ
آمایش [سرزمین] در دولت مطرح شد -که روی کلمهی آمایش هم بحث کردیم که این کلمه
فارسی است ،چیست ،ریشهاش چیست -و [بنا شد] دنبال کند؛ در همهی دولتها هم دنبال
شده[ ،امّا] هنوز هم [عملی] نشده .خب ،حاال قانون هم گذاشتهایم ،برای آمایش سرزمین قانون
هم وجود دارد؛ حاال شما بیا چند قانون دیگر هم روی آن اضافه کن! راههای میانبُر را باید طی
کرد .فرض بفرمایید حاال شما میخواهید به برکت آمایش سرزمین و آشناییای که با استعدادها
و ظرفیّتهای استانها یا منطقهها پیدا میکنید ،از امکانات استانها و مناطق گوناگون کشور
استفاده کنید؛ خیلی خب ،حاال [اگر] این نشد ،راه دیگری در کنار این وجود دارد .خب ،درست
ال فرض کنید در زمینهی استان خراسان اتّفاق نیفتاده امّا استاندار آنجا
است که آمایش علمی ،مث ً
و مسئولین محلّی آنجا چیزی از استعدادهای آن استان میدانند که کسی که در مرکز نشسته آن
چیز را نمیداند؛ این خودش یک فرصت است؛ از این راهها استفاده بشود .بنابراین می خواهم
این را عرض بکنم که تراکم قانون و افزایش کمّیّت قانون ،حُسن نیست؛ عمده این است که
قانون کیفیّت داشته باشد؛ جامع باشد.
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 بیانات رهبر معظم انقالب در خصوص استان خوزستان
( )۱۴۰۰/۵/۱یک مطلب دیگر را هم من از این فرصت استفاده کنم و اینجا بیان کنم .در
این هفت هشت روز اخیر یکی از نگرانیهای ما مسئلهی خوزستان و مسئلهی آب مردم و
مشکالت مردم بود .واقعاً دردآور است برای انسان که انسان مشاهده بکند در استان خوزستان با
این مردم وفاداری که در این استان هستند ،با این همه امکانات و استعدادهای طبیعیای که در
این استان وجود دارد ،با این همه کارخانهجاتی که در این استان وجود دارد ،وضع مردم به جایی
برسد که آنها را ناراضی کند و مسئلهی آبشان ،مسئلهی فاضالبشان آنها را ناراحت کند .اگر
چنانچه توصیههایی که نسبت به آب خوزستان و فاضالب اهواز [شده بود] -که این همه تأکید
شد برای فاضالب اهواز و مسائل آب -مورد توجّه قرار میگرفت ،حاال مسلّم ًا این اشکاالت را
نداشتیم .خب حاال که مردم ناراحتیشان را بُروز دادند و اظهار کردند ،هیچ گِلهای نمیشود از
مردم داشت؛ خب ناراحتند.
مشکل آب مشکل کوچکی نیست ،آن هم در آن هوای کذایی خوزستان ،آن هم [برای]
مردم خوزستان .مردم خوزستان مردم بسیار باوفایی هستند؛ در دوران هشت سال دفاع مقدّس
آنهایی که لب خطّ مقدم مشکالت بودند مردم خوزستان بودند و انصاف ًا ایستادند؛ من از نزدیک
شاهد بودم .من از نزدیک دیدم که مردم خوزستان چقدر باوفا و با اهتمام جوانهایشان را
فرستادند ،مردهایشان را فرستادند ،زنهایشان کمک کردند و این مردم باوفا و عالقهمند نبایستی
دچار این مشکالت باشند .خب واقع ًا نمیشود مالمت کرد مردم را و بایستی به کار مردم رسیدگی
بشود ،و باید رسیدگی میشد .اگر رسیدگیهای الزم در وقت خود انجام میگرفت ،مسلّم این
وضعیّت برای مردم پیش نمیآمد .حاال هم که الحمدلله دستگاههای مختلف ،دولتی و غیردولتی
و همه مشغول کار شدند ،این کارها را با جدّیّت دنبال کنند و دولت بعد هم که خواهد آمد،
انشاءالله به این مسئله بِجِد بپردازند.
( )۱۴۰۱/۱/۱البتّه این [کار] موجب این نشود که ما یک شرکتی درست کنیم و اسمش را
بگذاریم دانشبنیان ،در حالی که دانشبنیان نباشد؛ نه ،حقیقت ًا شرکتهای دانشبنیان [درست
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شود]؛ باید همّت کنند مسئولین ما و این کار را انجام بدهند؛ بخصوص در بخشهایی که
عقبترند ،مثل همین بخش کشاورزی که عرض کردیم .شرکتهای دانشبنیان در بخش
کشاورزی ،چهار درصدِ همهی شرکتهای دانشبنیان ما است .چهار درصد از این شرکتها
مربوط به بخش کشاورزی است که بخش کشاورزی این همه هم حائز اهمّیّت است ،که من
اشاره کردم .مسئلهی کشاورزی مهم است ،مسئلهی دامداری بسیار مهم است و کشور در
محصوالت پایه ی غذائی بایستی به امنیّت کامل و به خودکفائی الزم حتم ًا دست پیدا کند .ما
بایستی در مورد گندم ،در مورد خوراک دام ــ ذرّت ،جو ،امثال اینها ــ و موادّ اصلی تولید روغن
به خودکفائی برسیم .باید در ذرّت ،در جو ،در بقیّهی چیزهایی که کاالهای اساسی نامیده میشود،
حتماً به خودکفائی برسیم؛ و میتوان این کار را کرد .کشور بزرگ است ،زمینههای زیادی هست،
ما دشتهای حاصلخیز زیادی داریم .در بخشهای مختلف کشور دشتهای حاصلخیز داریم،
اگر روی اینها کار کنیم ،که بنده در چند سال قبل از این ( )۴در مورد خوزستان یک اقدامی را
تشویق کردم ،تحریص کردم ،که در مورد خوزستان و مقداری در ایالم انجام گرفت ،مقداری در
سیستان انجام گرفت .البتّه آن مقداری که خواسته بودیم و قول داده شده بود ،نشد امّا خب یک
مقداری خوب بود .میتوان این را توسعه داد ،میتوان این کار را انجام داد؛ ما دشتهای
حاصلخیز خوبی داریم ،این دشتها را باید صرف کنیم برای [تأمین] کاالهای اساسی.
من این را عرض بکنم؛ رئیس جمهور محترم ،جناب آقای رئیسی به من میگفتند که در یکی از
سفرهایی که ایشان به خارج از کشور داشته ،مسئولین آن محل به ایشان میگویند که شما هر
چه هندوانه و گوجهفرنگی و امثال اینها داشته باشید و تولید کنید ،ما از شما میخریم؛ ایشان با
تعجّب میگوید که شما خودتان زمین دارید ،آب دارید ،این همه امکانات کشاورزی دارید،
ال گوجهفرنگی بخرید؟ او میگوید نه
زمین حاصلخیز دارید ،چطور میخواهید از ما هندوانه و مث ً
ما این زمینها را صرف گوجهفرنگی و هندوانه نمیکنیم؛ این زمینها مال گندم است ،مال ذرّت
است ،مال علوفه است؛ این [حرف] درست است .البتّه بنده نمیگویم هندوانه یا مثالً فرض
کنید که سبزی و گوجه و این حرفها نکاریم؛ همهی اینها الزم است ،لکن ما بایستی از این
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امکاناتی که در کشور وجود دارد ،در درجهی اوّل موا ّد غذائی مهم و اساسی ،کاالهای اساسی را
[تولید کنیم]؛ بایستی بیشترین امکان کشور را از اینها بتوانیم تهیّه کنیم.
( )۱۴۰۰/۶/۶حاال جناب آقای رئیسی! دیروز شما در اهواز ،در خوزستان خب یک
قولهایی به مردم دادید ،یک دستوراتی دادید ،دقّت کنید اینها جدّاً تحقّق پیدا کند تا مردم ببینند
آن چیزی که شما میخواهید و شما میگویید ،در واقعیّت تحقّق پیدا میکند؛ اینها کارهای الزمی
است .باز در همین زمینه هم حضرت امیر (سالم الله علیه) در همین فرمان مالک اشتر یک
عبارتی دارند که «اِیّاکَ وَ المَنَّ عَلى رَعِیَّتِکَ بِاِحسانِکَ اَوِ التَّزَیدَ فیما کانَ مِن فِعلِک»؛ اوّالً منّت
بر سر مردم نگذارید که ما این کار را کردیم ،ثانیاً آنچه را انجام دادهاید بزرگنمایی نکنید که ما
این کار را [انجام دادیم]؛ یک کارهایی را که انسان میکند ،بزرگنمایی کند .اَو اَن تَعِ َدهُم َفتُت ِبعَ
مَوعِدَکَ ِبخُلفک؛ [این که مبادا] خُلف وعده کنید؛ وعده بدهید ،بعد از وعده تخلّف کنید؛ به
مالک اشتر میگویند مبادا این کار را انجام بدهید؛ و این هم بسیار مهم است .البتّه گاهی هست
شما وعدهای میدهید و امکان پیدا نمیکند؛ یعنی یک مشکل طبیعی بر سر این کار واقع است؛
خیلی خب عیب ندارد ،این را به مردم توضیح بدهید و بگویید من این وعده را داده بودم ،این
مشکل پیش آمد نتوانستیم به وعدهمان عمل کنیم؛ از شما عذرخواهی میکنیم؛ این هم از آن
مواردی است که با مردم حرف بزنید؛ این مصداق همان نکتهای است که قبالً در مورد مردمی
بودن [گفته شد] ،لکن به طور کلّی وعدهها را جلوی چشم داشته باشید.
برای وعده روزشمار معیّن کنید؛ تخمین بزنید یک کاری که میگویید این کار را خواهم کرد
چه مدّتی طول خواهد کشید و روزشمار معیّن کنید و دانهدانه تعقیب کنید .بنده بارها در
مجموعههای دولتی این را گفتهام که ما قاعده و قانون و مانند این چیزها کم نداریم؛ ما قانون و
بنا و قاعده و هر چه طرح و برنامهها و این حرفها بخواهید زیاد [داریم]؛ آنچه کمبود ما است
عبارت است از همین که یک پیگیری ج ّدیای انجام بگیرد .این هم یک مطلب.
( )۱۳99/۵/۱۰نکتهی چهارم؛ خب،گفتیم که تحریم اثر نکرد؛ یعنی به اهداف مورد نظر دشمن
نرسید؛ دلیلش چیست؟ دلیلش کارهای مهمّی است که در دوران تحریم در کشور انجام گرفت؛
فرض بفرمایید ،چند هزار شرکت دانشبنیان در کشور درست شد؛ این کار مه ّمی است؛ پیدا است
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که حرکت علمی کشور و حرکت اقتصادی کشور با قدرت بیشتری در جریان است .ما قبل از این
تحریمهای شدید ،این چند هزار شرکت دانشبنیان را نداشتیم؛ یا فرض بفرمایید پاالیشگاه ستارهی
خلیج فارسکه به وسیلهی سپاه درست شد؛ کار بسیار عظیمی است،کار بزرگی است؛ این در دوران
تحریم انجام گرفت ،و با وجود تحریم انجام گرفت ،که مردم دنیا تعجّب میکنند؛ یا کارهای بسیار
بزرگی که در بخشهای نظامی شده؛ یا کارهای بسیار بزرگی که در پارس جنوبی شده -در پارس
جنوبی که منطقهی مه ّم گازی ما است ،کارهایی انجام گرفته در حال تحریم -یا طرحهای عظیم
اِحیای اراضی خوزستان و ایالم که یکی از کارهای مهم است؛ من نمیدانم اینها چقدر تبلیغ شده،
چقدر به مردم گفته شده؛ کارهای بزرگی انجام گرفت در اِحیای زمینهای نیازمند زهکشی در ایالم و
در خوزستان ،عمدت ًا در خوزستان و مقداری در ایالم؛ زمینهای زیادی اِحیا شد و مورد استفاده
قرار گرفت .این کارها همه در دوران تحریم انجام گرفت.
( )۱۳9۸/7/۸چطور شد که صدام حسین به خودش جرئت داد و این گستاخی را کرد که به
قصد تسلط بر ایران ،به ایران حمله کند؟ نه اینکه همهی ایران را بگیرد ،بدون شک ،قصد او این
بود که خوزستان و یکی ،دو استان دور و بر را بگیرد و به عنوان یک همسایهی مقتدر بر حکومت
مرکزی ایران  -هر که باشد آن حکومت؛ یا جمهوری اسالمی یا هر کس دیگر  -مسلط بشود،
که می شد؛ یعنی اگر این دفاع جانانه نبود و اگر آن تسلط بر خوزستان انجام میگرفت ،مگر
ممکن بود یک حکومت مرکزی اینجا سر کار باشد و به آن کسی که بخشی از کشور را قدرتمندانه
تصرف کرده ،باج ندهد؟ !

( )۱۳9۸/7/۴درحالیکه از یک طرف ،عدهای از جوانان در تالش پرانگیزه برای رونق تولید
در کشورند ،در طرف دیگر برخی خرابکاریهای ناشی از فساد ،تولید را نابود میکند که نباید
اجازه داد این موارد و مشکالتی همچون قضایای کارخانهها در اراک و خوزستان شکل بگیرد.
( ) ۱۳9۵/۱2/2سیل آفت بزرگی است و خسارتهای زیادی برای مردم و خانوادهها ایجاد
میکند و کمک به مردم سیلزده در مناطق جنوب ،وظیفه و کاری الزم است.
مسئوالن وظیفه دارند که به این مشکالت رسیدگی کنند و اگر کسی به فکر مردم باشد ،نمیتواند
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در مقابل مسائل دشوار خوزستان راحت بماند و این وظیفهی قطعی ،فوری و همیشگی
حکومتهاست که به فکر مردم باشند.
([ )۱۳9۴/۶/۴استفاده از] فنّاوری روز؛ همین مسئلهی آب که حاال اشاره کردند -تقسیم
آب و بهاصطالح استفادهی بهینهی از آب -خیلی مهم است .جلوگیری از واردات؛ ببینید من
باز هم تأکید میکنم .حاال شما میگویید ما جلوی واردات را گرفتیم امّا میوههایی در بازار هست
که [وارداتی است] .آخر ایران برود از کجا میوه بیاورد که بهتر از میوهی ما باشد؟ یک وقتی
زمان ریاست جمهوری ما ،یک نفری از یک کشور عربی -اسم نمیآورم -آمده بود ،سوغاتی
برای من یک جعبهی خیلی قشنگ ،خرما آورده بود .گفتم مصداق واقعی زیره به کرمان بردن
این است .ما اینهمه خرما داریم -این خرمای مضافتی ،این خرماهای گوناگون جنوب کشور؛
چه در استان فارس ،چه در خوزستان ،چه در بلوچستان -آنوقت حاال برای ما خرما آوردهاند؛
منتها در بستهبندی .من آن وقت همان هدیه را بردم در دولت ،گفتم این خرما را مقایسه کنید با
خرماهای ما! خرماهای ما بهتر از این هستند امّا این بستهبندی چقدر قشنگ است .آنوقتها
خرماهای ما در آن کیسههای فالنجور ،با لگد توی حصیر میکردند ،سرش را میبستند و عرضه
میکردند! حاال البتّه یک خرده بهتر شده .بههرحال واردات میوه ،واردات بیرویّه است.
( )۱۳۸۵/۱/۵مسئولین کشور ،قدر این ملت را بدانند؛ این پیوند میان ملت و مسئولین یک
چیز ارزشمندی است .با همهی وجود برای این مردم و همهی مناطق کشور کار کنند؛ به خصوص
منطقهای مثل منطقهی پراستعداد خوزستان؛ که هم از لحاظ طبیعی و هم از لحاظ نیروی انسانی،
منطقهی بسیار بااستعدادی است.
خدا را شکر میکنیم که این دولتی که اکنون سرکار است ،دولت کار است؛ دولت کار ،دولت
خدمت .ملت هم همین را میخواهد؛ مردانی که آستینها را باال بزنند و کمر خدمت به این مردم
را ببندند .من در سال هفتادوپنج که به خوزستان آمدم ،در تمام این منطقهی وسیع حرکت کردم؛
خیلی جاها را خودم از نزدیک دیدم ،خیلی جاها هم هیأتهایی فرستادیم ،دیدند؛ اگر آن
برنامههایی که در نُه سال قبل برای خوزستان طراحی شد ،خوب اجرا میشد ،حاال ما خیلی
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جلوتر بودیم .حاال هم دیر نشده است .باید برای خوزستان و همهی استانهای کشور ،تالشهای
مجدانه ،دلسوزانه و مدبرانه انجام بگیرد.
بدون شک این استان با امکانات عظیمی که دارد و با همت مردم و مسئوالن آن ،میتواند به
الگویی برای تحول و پیشرفت کشور تبدیل شود .اگر برنامهها و طرحهایی را که طی دیدار
سابقم برای این استان ترسیم کرده بودیم ،به طور کامل اجرا میشد ،امروز به آن وضع مطلوب
ال یقین دارم که این دولت جدید -
و مورد نظر خیلی نزدیکتر شده بودیم .ولی من میدانم و کام ً
که دولت کار و خدمت است  -به یاری خدا میتواند گامهای بلندی در این راه بردارد و ما را
به آنچه برای هممیهنان خوزستانیمان در نظر داریم ،خیلی نزدیکتر سازد .از این فرصت استفاده
میکنم و از همهی اهالی این استان  -اعم از عرب و غیرعرب – میخواهم تا دولت را در امر
عمران و سازندگی خوزستان و رساندن آن به وضع مطلوب یاری دهند .چنانکه میدانید ،ملت
ایران دشمنانی دارد که نمیخواهند این کشور به پیشرفتی متناسب با عظمت خود نایل شود .آنها
به توطئههای گوناگون  -از جمله ،اخالل در امنیت و ثبات کشور  -دست میزنند تا جلو
کارهای عمرانی و پیشرفت و شکوفایی را بگیرند و دولت را با مشکالت روزمره سرگرم کنند.
( )۱۳7۸/7/۱9در این دو ،سه قرن اخیر ،متأسفانه ما از لحاظ علمی خیلی عقب بودهایم.
در این دو ،سه قرن اخیر ،بزرگترین گناه و تقصیر را حکّام کردند ک ه استعدادها را از بین
بردند .ما نمونه هایش را سراغ داریم .البته تا اواخر صفویه خوب بود؛ شاید مقداری بعد از
صفویه هم نمونههایی پیدا می شد که از لحاظ پیشرفت علمی و پرورش افکار بزرگ،
دانشمندان بزرگی پیدا شدند؛ اما بعد دیگر بتدریج همین طور از بین رفت .اوّالً مشوّق وجود
نداشت؛ نه به آن صورت مشوّقِ تحصیل علم وجود داشت؛ نه مشوّق به معنای استفاده کننده
وجود داشت .در این زمینهها ،نمونههای زیادی هست که میتوان تک تک و مورد به مورد در
بخشها ی مختلف مطرح کرد .مثالً در زمینه ساخت سالح ،در همان دوران اوّلِ قاجاریه،
یک صنعتگر ،سالحِ پیشرفته درست کرد  -سالحی که آن روز در دنیا پیشرفتهتر از آن هم
دیگر نبود؛ مثل همان سالحهای آن روز دنیا بود  -اما با تدابیری او را نابود کردند؛ سالحش
را هم از بین بردند! در یک مورد دی گر ،یک جغرافیادان و آگاه به مسائل جغرافیایی در زمان
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قاجاریه بود که به منطقه خوزستان رفت و متناسب با آن زمان ،نقشه بردارىِ بسیار دقیقی کرد
و همه امکانات و کارهایی را که شده بود و کارهایی را که نشده بود و کارهایی را که باید
می شد ،در یک گزارش فراهم نمود  -ای ن گزارش هم امروز موجود است  -اما اصالً مورد
اعتنا قرار نگرفت! من به مناسبت جنگ و بعد از جنگ ،با مسائل خوزستان مقداری آشنا
هستم .این نوشته را که دیدم با خودم فکر کردم اگر این نوشته همان وقت عملی
میشد ،خوزستان ما ،خوزستان بسیار پیشرفتهای بود .او درست روی نیازها تکیه کرده بود؛
آب خوزستان و زمینهای خوزستان را مورد بررسی قرار داده بود .اصالً این چیزها مورد اعتنا
قرار نگرفته بود .در بخشها ی مختلف ،افراد با استعدادی وجود داشتند .در زمینه صنعت -
البته در زمینه علم جداست  -افراد پیشرفت هایی داشتند؛ اما مورد اعتنا قرار نمیگرفتند؛
مورد بی احترامی و قدرناشناسی و احیاناً دخالت بعضی از این سوداگران خارجی قرار
میگرفتند که با خود می اندیشیدند اگر چنین متا عی در این جا ساخته شود ،باب تجارتشان
بسته خواهد شد! همه این عوامل کمک کرده و این کشور در ظرف این دو ،سه قرن  ،از لحاظ
علمی و از لحاظ صنعتی ،به این وضعی رسیده که مشاهده میکنید.
( )۱۳7۸/۱/۸من این سرزمین را یک سرزمین مقدّس میدانم .اینجا نقطهای است که
مالئکهی الهی که شاهد فداکاری مخلصانهی این شهدای عزیز بودند ،به آن تبرّک میجویند.
اینجا متعلّق به هرکسی است که دلش برای اسالم و برای قرآن میتپد .اینجا متعلّق به همهی
ملت ایران است .دلهای همه ی ملت ایران ،متوجّه این نقطه ،این بیابان و همهی این مناطقی
است که شاهد فداکاریهای جوانان بوده است .شما که اینجا را گرامی میدارید ،خوب میکنید.
آمدن شما و احترام به این نقطه ،بسیار بجا و بسیار کار صحیحی است .بنده هم خواستم به
ارواح طیّبهی شهیدان و به نَفَسهای معطّر جوانان مؤمن ،تبرّک بجویم و به این عزیزان احترام
کنم؛ لذا آمدم در جمع شما شرکت کردم.
( )۱۳7۵/۱2/2۵برای برطرف کردن معضالت زندگی مردم  ،هنوز کارهای بسیاری باید
انجام شود و برای مهار تورم و قدرت بخشیدن به پول ملی نیز اهتمام و تالش مجدانهای الزم
است به عمل آید و از هر کاری که در تعارض با آن باشد ،باید جلوگیری شود.
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استاندار خوزستان فردی زحمتکش ،خوش فکر ،متدین و الیق است و در سایه تالشهای او و
مسؤوالن دلسوز دستگاههای اجرایی این استان و نیز توان حقیقتا تحسین برانگیز رئیس جمهور
محترم در پیگیری امور ،امروز خوزستان به یکی از استانهای پرتحرک تبدیل شده است و بنای
اقتصادی کشور در آن نیز سریعتر و پرشتابتر است.
( )۱۳7۵/۱2/۱9برخورداری خوزستان از استعدادهای درخشان را یادآور شدند و فرمودند:
ایران سرزمین مستعد حاصل خیز و دارای منابع عظیم زیرزمینی و امکانات صنعتی و کشاورزی
است و این ملت میتواند با کار و تالش هوشمندانه خود ظرف چند سال به یک قطب اقتصادی
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.
( )۱۳7۵/۱2/۱۸امروز شما در استان خوزستان ،در استانهای مرزی ،در استانهای جنگزده
و در همه استانهای کشور ،هر جا مالحظه کنید ،کار و تالش و حرکت و سازندگی و تولید و ابتکار
و به معرض بروز درآوردن استعدادهای ملت ایران و تولید ثروت ملی و استخراج ذخایر عظیم
ذیقیمتی که خدای متعال در

اختیار این ملت قرار داده است و امثال اینها را مشاهده میکنید.

بخشدوم
اسناد مصوب
آمایش سرزمین

فصلاول
مستند قانونی و آییننامه اجرایی
تشکیل شورای آمایش سرزمین

 ماده ( )۳2قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳9۵/۱۱/۱۰
بهمنظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن «شورای عالی آمایش
سرزمین» با مسؤولیت رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور با وظایف زیر تشکیل میشود:
الف -
 -۱بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن
 -۲بررسی ،تصویب ،هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامهها و طرحهای توسعه
سرزمین در سطوح ملی ،منطقهای و استانی
 -3بررسی برنامههای اجرایی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی ،منطقهای و استانی
 -۴نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی ،منطقهای و
استانی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ذیربط
تبصره  -۱دستگاههای اجرایی مکلفاند برنامههای عملیاتی خود را بهگونهای تنظیم و اجرا
کنند که زمینه تحقق جهتگیریهای آمایش سرزمین فراهم آید.
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تبصره  -2نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان برنامهوبودجه کشور)
است .شورا میتواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروههای موضوعی یا موضعی
اقدام کند.
تبصره  -۳ترکیب اعضای شورا عالوه بر رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور عبارتاند از:
وزیران کشور ،اطالعات ،جهاد کشاورزی ،امور اقتصادی و دارایی ،راه و شهرسازی ،دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست و سه نفر صاحبنظر شاغل در
دستگاههای اجرایی به انتخاب رئیسجمهور
تبصره  -۴دولت موظف است در برنامهریزیهای آمایش سرزمین همواره سیاستهای
خشکی و دریایی را توأماً لحاظ نماید.
ب ـ در اجرای آمایش سرزمینی دولت مکلف است بهمنظور توسعه سواحل مکران (جنوب
شرق کشور) جهت استقرار ،ساماندهی ،احداث زیرساختهای نظامی ،فرهنگی و رفاهی نیروی
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران اعتبارات الزم را در بودجه ساالنه کشور لحاظ کند.
پ ـ بهمنظور تسهیل و تشویق سرمایهگذاری صنعتی و معدنی کشور ،اقدامات زیر توسط
دولت انجام میشود:
 ۱ـ شهرستانهایی که نرخ بیکاری آنها باالتر از میانگین نرخ بیکاری کشور میباشد به عنوان
مناطق غیر برخوردار از اشتغال تعریف میشوند .این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه
کشور و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئتوزیران در سال اول و نیز ششم هر
دهه تعیین میشود.
 ۲ـ دولت موظف است مشوقهای الزم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد
کارورزی بیکاران در این مناطق را به عملآورده و اعتبارات موردنیاز آن را در لوایح بودجه
ساالنه منظور کند.
 3ـ معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی ،معدنی و خدماتی در مناطق غیر برخوردار از اشتغال
را به میزان معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اعمال کند .توسعه واحد و
نیز تولید کاالی جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم میباشند.
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ت ـ دولت مکلف است سه درصد ( )٪3از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی
را به ترتیب یکسوم به استانهای نفتخیز و گاز خیز که سهم هر استان بر اساس سهم آن
استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین میگردد و دوسوم به
شهرستانهای مناطق کمتر توسعهیافته که بر اساس شاخصهای توسعهنیافتگی به تفکیک
شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین میشود ،جهت اجرای برنامه عمرانی
بودجههای سنواتی اختصاص دهد .این اعتبار صرفاً به مناطق نفتخیز و مناطق توسعهنیافته
اختصاص مییابد و موجب کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمیشود.
تبصره ـ آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون به پیشنهاد
سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه) به تصویب هیئتوزیران میرسد.
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 آییننامه اجرایی بند (الف) ماده ( )۳2قانون احکام دائمی برنامههای توسعه
کشور مصوبه شماره  /97۶۴۸ت  ۵72۱۰هـ مورخ ۱۳99/۸/2۸
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  -وزارت اطالعات  -وزارت امور اقتصادی و
دارایی -وزارت امور خارجه -وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی -وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  -وزارت جهاد کشاورزی  -وزارت کشور-
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  -وزارت راه و شهرسازی  -وزارت نیرو -وزارت
صنعت ،معدن و تجارت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری -وزارت میراث فرهنگی- ،
گردشگری و صنایعدستی  -وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه کشور  -سازمان حفاظت
محیطزیست -سازمان اداری و استخدامی کشور  -اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران  -دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی-
معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم
هیئتوزیران در جلسه  ۱3۹۹/۸/۲۱به پیشنهاد شماره  ۴۷3۷۰۴مورخ  ۱3۹۸/۸/۲۶سازمان
برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره ماده ( )3۲قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور -
مصوب  -۱3۹۵آییننامه اجرایی بند (الف) ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده  -۱در این آییننامه ،اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
 -۱شورای عالی :شورای عالی آمایش سرزمین.
 -۲سازمان :سازمان برنامه و بودجه کشور.
 -3دبیرخانه :دبیرخانه شورای عالی.
 -۴کمیسیون :کمیسیون تخصصی شورای عالی.
 -۵کمیتههای فنی :کمیتههای دبیرخانه شورای عالی.
 -۶شورای هماهنگی :شورای هماهنگی توسعه منطقهای.
 -۷قانون :قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور – مصوب -۱3۹۵
 -۸طرحهای ویژه :طرحهای بخشی یا فرابخشی با ماهیت آمایشی و با حوزه تأثیرگذاری
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یک یا چند استان و اثرگذار بر مدیریت سرزمین هستند که تهیه آنها به دالیل خاص طبیعی یا
عملکردی یا ضرورتهای کارشناسی و مدیریتی مستلزم اتخاذ رویکرد ویژه میباشد .نیاز به تهیه
این نوع طرحها توسط دستگاهها و مراجع مرتبط ،به شورای عالی به عنوان مرجع سیاستگذاری
آمایش و توسعه سرزمینی اعالم میشود .شورای عالی با ارزیابی مقیاس طرح و در صورت تأیید
ضرورت و ویژه بودن آن ،چارچوب پیشنهادی تهیه طرح ،محتوا و خروجی مورد انتظار را ارزیابی
نموده و مرجع تهیه و بررسی و تصویب آن را مشخص و تصویب میکند.
ماده  -2بهمنظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن از جمله تحقق
نظام کارآمد برنامهریزی و مدیریت توسعه سرزمین ،انتظام بخشی به سازمان فضایی سرزمین،
هماهنگسازی توسعهبخشی -منطقهای ،فراهمسازی توسعه متوازن و پایدار و عدالت اجتماعی
و بین نسلی میان مناطق و استانها و هماهنگسازی جریان توسعه در سطوح ملی ،منطقهای و
استانی ،شورای عالی تشکیل میشود.
ماده  - ۳ارکان شورای عالی به شرح زیر است:
 -۱کمیسیون -تخصصی شورای عالی.
 -۲دبیرخانه.
 -3شوراهای هماهنگی توسعه منطقهای کشور.
ماده  -۴وظایف شورای عالی به شرح زیر است:
 -۱بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن.
 -۲بررسی ،تصویب ،هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامهها و طرحهای توسعه
سرزمین در سطوح ملی ،منطقهای و استانی.
 -3بررسی برنامههای اجرایی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی ،منطقهای و استانی.
 -۴نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی ،منطقهای و
استانی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ذیربط.
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ماده  -۵اعضای شورای عالی به شرح زیر است:
 -۱رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (رییس شورای عالی).
 -۲وزیر کشور.
 -3وزیر اطالعات.
 -۴وزیر جهاد کشاورزی.
 -۵وزیر امور اقتصادی و دارایی.
 -۶وزیر راه و شهرسازی.
 -۷وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
 -۸رییس سازمان حفاظت محیطزیست
 -۹رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور.
 -۱۰سه نفر صاحبنظر شاغل در دستگاههای اجرایی به انتخاب رییسجمهور.
ماده  -۶اسناد توسعه سرزمینی که باید به تصویب نهایی شورای عالی برسد ،به شرح زیر است:
 -۱سند ملی آمایش سرزمین :سندی راهبردی که بر مبنای سیاستهای کلی آمایش سرزمین
و اصول مصوب آمایش سرزمین ،در پی سازماندهی فضای توسعه و بسترسازی برای تحقق
توسعه پایدار و متوازن سرزمین است .این سند به عنوان فرا دست سند توسعه سرزمینی کشور،
بازتاب سرزمینی سازمان فضایی افق توسعهیافتگی کشور بوده و از طریق آیندهنگاری،
سیاستگذاری و فرصتسازی توسعه بخشها و مناطق ،زمینه توسعه درونزا و بروننگر و نیز
توسعه منابع انسانی به عنوان رکن اصلی آمایش سرزمین را فراهم مینماید.
 -۲سند منطقهای آمایش سرزمین :سندی راهبردی که با اتکا بر سیاستهای کلی و اصول
مصوب آمایش سرزمین و مبتنی بر جهتگیریها ،خطوط کلی توسعه و نظام تقسیمکار ملی و
منطقهای منتج از سند ملی آمایش سرزمین با هدف توسعه متوازن و پایدار و عدالت اجتماعی و بین
نسلی و بهرهگیری از قابلیتها ،استعدادهای سرزمینی و مزیتهای مناطق (مصوب شورای عالی)
در چارچوب توسعه درونزا و همپیوند منطقهای تنظیم میگردد تا از این طریق ارتباط منطقی میان
سطح ملی و استانی آمایش برقرار شود.
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 -3سند استانی آمایش سرزمین :سندی راهبردی که مبتنی بر خطوط کلی و جهتگیریهای
اسناد ملی و منطقهای آمایش سرزمین و نظام تقسیمکار ملی و منطقهای منتج از آن ،با هدف
توسعه منابع انسانی ،حفاظت از محیطزیست و صیانت و بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی،
حفظ حقوق نسلهای آینده ،رفع عدم تعادلها و محرومیتها ،شکوفاسازی اقتصاد استان و
تقویت پیوند آن با اقتصاد منطقهای و ملی و همچنین ایفای نقش مؤثر و سازنده استان در فرایند
توسعه منطقهای و ملی تنظیم میگردد.
 -۴سایر اسناد از جمله جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین ،نظریات پایه توسعه و
چشماندازهای بلندمدت توسعه ملی ،منطقهای و استانی و نظایر آن مرتبط با آمایش.
تبصره -مجموعهای از نهادها ،اسناد ،رویهها و تدابیری که با تکیهبر نتایج و رهنمودهای
آمایش سرزمینی (مستخرج از اسناد ملی ،منطقهای و استانی آمایش سرزمین ،آییننامهها و
بخشنامهها و سایر مصوبات شورایعالی) نسبت به طرحریزی چارچوب سیاستگذاری توسعه
سرزمین ،ایجاد هماهنگیهای بخشی -منطقهای ،بهرهوری از سرمایههای انسانی ،منابع و
فرصتهای سرزمین در سطوح مختلف ملی ،منطقهای و استانی اهتمام مینماید ،نظام راهبری
توسعه سرزمین را تشکیل میدهند.
ماده  -7اسناد توسعه سرزمینی به شرح زیر باید قبل از تصویب نهایی در مراجع ذیصالح ،از
حیث انطباق باسیاستها ،اصول ،جهتگیریها و اسناد آمایش سرزمین به تأیید شورای عالی برسد:
 -۱طرحهای ویژه آمایش در مقیاس ملی ،منطقهای و استان.
 -۲اسناد و برنامههایکالن و راهبردی بخشها (مربوط به دستگاههای اجرایی).
 -3اسناد مرتبط با نظام برنامهریزی کالن کشور.
ماده  -۸بهمنظور یکپارچهسازی و هماهنگی میان مطالعات و اجرای نتایج آمایش سرزمینی،
کلیه اسنادی که با عنوان یا مضمون آمایش و توسعه منطقهای در دستگاههای اجرایی مورد تدوین
قرار میگیرند (از جمله آمایش آموزش عالی و صنعت) باید قبل از تصویب نهایی ،توسط شورای
عالی بررسی و تأیید شوند.
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تبصره -تشخیص ضرورت بررسی و طرح اسناد مذکور در شورای عالی با پیشنهاد دبیرخانه
و تأیید کمیسیون خواهد بود.
ماده  -9کمیسیون به عنوان رکن مشورتی و تصمیمساز شورای عالی با هدف بررسی و اظهارنظر
تخصصی بر روی موضوعات ارجاع شده ،تحقق نظام یکپارچه برنامهریزی و مدیریت توسعه سرزمین و
ارتقای هماهنگی و همافزایی بین بخشی در پیشبرد فرایندهای توسعه سرزمینی با وظایف زیر تشکیل میشود:
 -۱بررسی و اظهارنظر در خصوص:
الف  -برنامهها و طرحهای توسعه سرزمینی در سطوح ملی ،منطقهای و استانی برای ارائه
به شورای عالی.
ب  -گزارشهای نظارتی برنامهها و طرحهای توسعه سرزمینی و گزارشهای عملکردی
دستگاههای اجرایی.
پ -گزارشها و متن پیشنویس مصوبات و موارد ارجاعی از سوی دبیرخانه.
ت -موضوعات ارجاع شده از طرف شورای عالی.
 -۲بررسی پیشنهادها و موضوعات اولویتدار پیشنهادی دبیرخانه برای طرح در شورای عالی.
 -3بررسی برنامه ،طرح و تصمیمات اتخاذشده در شورای هماهنگی از حیث انطباق با
اصول ،جهتگیریها و اسناد توسعه سرزمینی.
 -۴سایر موارد مرتبط به تشخیص رییس کمیسیون.
ماده  - ۱۰اعضای کمیسیون (در سطح معاون وزیر یا معاون سازمان یا نماینده تاماالختیار)
به شرح زیر است:
 -۱سازمان برنامه و بودجه کشور (رییس کمیسیون).
 -۲رییس امور ذیربط آمایش سرزمین در سازمان (دبیر کمیسیون).
 -3وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات.
 -۴وزارت اطالعات.
 -۵وزارت امور اقتصادی و دارایی.
 -۶وزارت امور خارجه.
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 -۷وزارت آموزش و پرورش.
 -۸وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
 -۹وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.
 -۱۰وزارت جهاد کشاورزی.
 -۱۱وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
 -۱۲وزارت راه و شهرسازی.
 -۱3وزارت صنعت ،معدن و تجارت.
 -۱۴وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.
 -۱۵وزارت کشور.
 -۱۶وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی.
 -۱۷وزارت نفت.
 -۱۸وزارت نیرو.
 -۱۹سازمان حفاظت محیطزیست.
 -۲۰سازمان اداری و استخدامی کشور.
 -۲۱معاونت حقوقی رییسجمهور.
 -۲۲اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران.
 -۲3دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی.
 -۲۴سازمان پدافند غیرعامل.
 -۲۵معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم.
 -۲۶معاونین سایر دستگاههای اجرایی و مقامات و مسئولین محلی یا نمایندگان بخش
عمومی حسب مورد به تشخیص رییس کمیسیون.
ماده  -۱۱دبیرخانه در سازمان مستقر بوده و نماینده سازمان به عنوان دبیر شورای عالی و
رییس دبیرخانه شورای عالی تعیین میشود .مهمترین وظایف دبیرخانه به شرح زیر است:
 -۱سازماندهی و راهبری مطالعات موردنیاز.
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 -۲تهیه ،تنظیم و ارسال دعوتنامه ،دستور جلسات و صورتجلسه برای اعضای شورای عالی.
 -3تهیه ،تنظیم و ابالغ مصوبات شورای عالی.
 -۴پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی.
 -۵ضبط و نگهداری گزارشها ،اسناد و اطالعات ،مذاکرات و مصوبات شورای عالی.
 -۶تهیه و تدوین گزارشهای نظارتی جهت ارائه به شورای عالی.
 -۷تشکیل جلسات کمیسیون و تنظیم گزارشهای کمیسیون برای طرح در جلسات شورای عالی.
 -۸اخذ و بررسی گزارشهای عملکردی دستگاههای اجرایی در راستای تبصره ( )۱بند
(الف) ماده ( )3۲قانون.
 -۹تأیید اسناد کالبدی در مقیاس ملی و منطقهای از حیث انطباق با سیاستها ،اصول،
جهتگیریها و اسناد آمایش سرزمین قبل از تصویب نهایی در مراجع ذیصالح.
ماده  -۱2در اجرای تبصره ( )۲بند (الف) ماده ( )3۲قانون ،تشکیل کارگروههای موضوعی و
یا موضعی و کمیتههای فنی مربوط ،حسب تشخیص و ضرورت ،به پیشنهاد دبیرخانه و تأیید شورای
عالی با اعضا و شرح وظایف مشخص در سطوح ملی ،منطقهای و استانی قابل تشکیل است.
ماده  -۱۳در راستای اصل ( )۴۸قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با هدف هماهنگی،
سیاستگذاری ،پیگیری و پیشبرد سریعتر امور توسعه و پیشرفت مناطق مختلف کشور ،ایجاد
تعادل و توازن در استانها و مناطق و دسترسی آنها به سرمایه و امکانات الزم به فراخور نیازها
و استعدادهای رشد ،شوراهای هماهنگی توسعه منطقهای ،ذیل شورای عالی و بر اساس
منطقهبندی مصوب شورای عالی با وظایف و اختیارات زیر تشکیل میشود:
 -۱ایجاد هماهنگیهای بین استانی و بین منطقهای در بهرهگیری از منابع و ظرفیتها و
فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و بهرهبرداری از فضاهایی چون مناطق آزاد تجاری – صنعتی
و ویژه اقتصادی ،بنادر ،توسعه صادرات ،گردشگری و نظایر آن.
 -۲ارتقای هماهنگی میان مداخالت فضایی بخشها (اعم از ساخت ،توسعه و تکمیل
مستحدثات و زیرساختها) در منطقه.
 -3بررسی و رفع تعارضات و ناسازگاریهای میان نتایج مطالعات و اسناد آمایش استانها.
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 -۴بررسی و اعمال هماهنگیهای بخشی -منطقهای در تدوین اسناد توسعه سرزمینی در
سطح مناطق (از جمله مطالعات آمایش منطقهای و استانی و طرحهای کالبدی منطقهای).
 -۵بررسی و انجام امور ارجاعی شورای عالی و سایر مراجع قانونی فرادست.
ماده  -۱۴اعضای شوراهای هماهنگی منطقهای به شرح زیر است:
 -۱استانداران استانهای هر منطقه.
 -۲رؤسای سازمان مدیریت و برنامهریزی استانهای هر منطقه.
 -3رییس امور مرتبط با آمایش در سازمان برنامه و بودجه کشور.
 -۴نماینده ویژه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور که از میان اشخاص صالحیتدار
انتخاب میشود.
 -۵رؤسا و مدیران کل دستگاههای ذیربط ملی و استانی و سایر اشخاص از جمله
متخصصان توسعه ،حسب مورد و ضرورت به پیشنهاد استانداران منطقه و تأیید رییس امور
مرتبط با آمایش سازمان.
ماده  -۱۵سازمان موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ این آییننامه ،دستورالعملهای
مربوط به شیوه برگزاری و فعالیت شورای عالی ،کمیسیون و شورای هماهنگی را تدوین و به
تصویب شورای عالی برساند.

فصلدوم
سند ملی
آمایش سرزمین در افق ۱۴۲۴
مصوب شورای عالی آمایش سرزمین
 نامه مصوبه سند ملی آمایش سرزمین در افق  ۱۴2۴مصوب شورای عالی آمایش
سرزمین به شماره  7۱۵۰۳۱مورخ ۱۳99/۱2/27

۱

شورای عالی آمایش سرزمین در جلسه مورخ  ،۱3۹۹/۱۲/۱۱در راستای عمل به تکلیف
جزء ( )۱بند الف ماده ( )۲۶قانون برنامه ششم توسعه کشور و به استناد بند (الف) ماده ()3۲
قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب  ۱3۹۵/۱۱/۱۰مجلس شورای اسالمی)
سند آمایش سرزمین شامل سند ملی و اسناد استانی که ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی
آمایش سرزمین گردیده است را مصوب و مقرر نمود:

 -۱از تاریخ ابالغ این سند ،رعایت مفاد آن برای کلیه دستگاههای اجرایی کشور الزامی
میباشد .شورای عالی آمایش سرزمین بهعنوان مرجع استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین،
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این سند را بر عهده دارد.

 - 1ویژهنامه  13۹۴به شماره  ۲۲157مورخ  1۴00/1/ ۲5در روزنامه رسمی منتشرشده است.
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 -۲دبیرخانه شورای اقتصاد و دبیرخانه کمیسیون ماده ( )۲3قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت ( )۲موظفاند پیش از بررسی هرگونه پیشنهاد طرح و پروژه ،از تطبیق اهداف و
جانمایی این طرحها و پروژهها با مفاد این سند اطمینان حاصل نمایند.
 -3شورای عالی آمایش سرزمین ،در راستای ارتقاء تحققپذیری و اجرای نتایج و
سیاستگذاریهای این سند ،ترتیبات حقوقی و قانونی الزم را فراهم نماید.
 -۴دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین ،شاخصها و سنجههای کمی رصد و پایش
تحقق و اجرای نتایج و سیاستگذاریهای این سند را تدوین و پس از طرح و بررسی در
کمیسیون تخصصی ،در پیوست سند قرار دهند.
 -۵استانداران و سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها مکلفاند بالفاصله اسناد آمایش
استانها را قبل از مطالعه و اجرای هرگونه طرح یا پروژهای با نتایج و سیاستگذاری سند ملی
آمایش سرزمین تطبیق دهند.
 -۶بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،کلیه بانکهای کشور و صندوق توسعه ملی
موظف هستند قبل از اعطای تسهیالت و تأمین منابع مالی سرمایهگذاری برای اجرای پروژهها،
از انطباق آنها با سند آمایش سرزمین اطمینان حاصل نمایند.
 -۷بهمنظور استقرار نظام راهبردی توسعه سرزمین و اجتناب از هدر رفت منابع کشور،
تمامی اسناد توسعه سرزمینی کشور (اعم از طرحهای راهبردی یا جامع دستگاههای اجرایی
کشور ،طرحهای جامع شهری و مانند آن) میبایست مبتنی بر سیاستگذاریها و
جهتگیریهای ابالغی این سند تدوین و یا در صورت تشخیص مغایرت (با هماهنگی با
دبیرخانه شوری عالی آمایش سرزمین) مورد بازنگری قرار گیرند.
 -۸مالحظات امنیتی مدنظر وزارت اطالعات پس از طی مراحل تصویب ،به عنوان پیوست
محرمانه سند قرار خواهد گرفت.
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 متن سند ملی آمایش سرزمین در افق  ۱۴2۴مصوب شورای عالی آمایش سرزمین
ابالغی به شماره  7۱۵۰۳۱مورخ  ۱۳99/۱2/27رییس شورای عالی آمایش سرزمین
به استناد جزءِ یک بند الف ماده ( )۲۶قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و ماده ()3۲
قانون احکام دائمی برنامههای توسعهکشور؛ شورای عالی آمایش سرزمین در جلسه مورخ ،۱3۹۹/۱۲/۱۱
سند ملی آمایش سرزمین در افق  ۱۴۲۴مشتمل بر  ۱۶ماده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده  -۱تعاریف و اصطالحات
در این سند اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
شورای عالی :شورای عالی آمایش سرزمین
دبیرخانه :دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین
کمیسیون :کمیسیون تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین
سند :سند ملی آمایش سرزمین
سند استانی :سند استانی آمایش سرزمین
افق :سال  ۱۴۲۴هجری شمسی
چشمانداز توسعه فضایی سرزمین :بیانگر تصویری مطلوب از توسعه فضایی سرزمین است
که مجموعه کنشگران توسعه میخواهند با مشارکت یکدیگر و بهکارگیری قابلیتها ،ظرفیتها
و مزیتهای سرزمینی ،در افق  ۱۴۲۴به آن دست پیدا کنند.
هدف :مقصد نهایی برای تحقق چشمانداز توسعه فضایی سرزمین است.
راهبرد سرزمینی :جهتگیری اصلی و بلندمدت توسعه فضایی سرزمین با در نظر گرفتن
قابلیتها ،فرصتها و محدودیتها در مواجهه با چالشها برای تحقق اهداف توسعه فضایی
مطلوب سرزمین است.
سیاست سرزمینی :بیانگر خطمشی تحقق راهبردهای توسعه فضایی سرزمینی است.
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سازمان فضایی مطلوب :شبکهای منسجم و هم پیوند از کانونها ،محورها و پهنههای
عملکردی و طبیعی که حاصل تعامل سازنده جامعه ،طبیعت و نظام مدیریت سرزمین در
چارچوب چشمانداز و اهداف توسعه فضایی سرزمین است.
آب قابلبرنامهریزی :مقدار کل منابع آب تجدید پذیر در حوضه آبریز بر اساس شرایط
هیدرولوژیکی و توسعه زیرساختها ،پس از کنار گذاشتن آب برای محیطزیست است که قابلیت
بهرهبرداری برای مصارف مختلف در قالب منابع آب سطحی ،زیرزمینی و غیرمتعارف را دارد.
شهر منطقه :مجموعهای از نقاط سکونتگاهی بههمپیوسته با تراکم جمعیتی باال است که
در یک محدوده عملکردی یکپارچه و هم پیوند در قالب شبکهای چندمرکزی و در قلمرو شهر
سطح یک یا دو استقرار دارند.
شهر سطح یک :شهرهایی که با دارا بودن عملکرد ملی و فراملی ،خدمات برتر ملی را ارائه
میدهند و فعالیتهای تخصصی و دانشبنیان دارای مزیت و رقابتپذیر در مقیاس بینالمللی
در این شهرها وجود دارند .نقش عملکردی و نوع خدماترسانی شهرهای سطح نخست الزاماً
همتراز نیستند.
شهر سطح دو :شهرهایی که در سطح منطقهای و ملی ایفای نقش میکنند .این شهرها عمدتاً
خدمات منطقهای را ارائه میدهند  ،هرچند که ظرفیت استقرار خدمات ملی نیز در آنها وجود
دارد .نقش عملکردی و نوع خدماترسانی شهرهای سطح دو الزاماً همتراز نیستند.
شهرهای همکار سطح یک و دو :شهرهایی که با دارا بودن پیوند عملکردی و خدماتی بر
اساس ظرفیتها ،فرصتها و تخصصهای فعلی و آینده ،به عنوان همکار در ارائه خدمات به
شهرها /شهر منطقههای سطح یک یا دو ایفای نقش مینمایند.
قلمروهای مستعد توسعه :پهنههایی از سرزمین است که با توجه به توان اکولوژیکی ،آب
قابل برنامهریزی مصوب ،ظرفیت برد و دسترسی به زیرساختها ،ادامه فعالیتهای موجود و
همچنین استقرار جدید فعالیت و جمعیت در آنها با رعایت مالحظات محیطزیست امکانپذیر
است .این پهنهها با تدقیق نتایج آمایش ملی با آمایش استانی تعیین میگردد.
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ماده  -2چشمانداز توسعه فضایی سرزمین در افق
گشایش بیانیه:
ما ایرانیان ،سخاوتمندی سرزمینمان را با رفتار متوازن ،متعادل و سازگار با توسعه پایدار ،ارج
نهادهایم و اینک ،حکمروایی کارایی ساختهایم که هر یک از هممیهنان ،در مسیر اهداف و
ارزشهای زندگی خود ،انتخابها و گزینههای فراوان و مناسب حال خود را دارند و
سیاستگذاران ِ آیندهنگر ،ظرفیتها و قابلیتهای سرزمین را عمیق میشناسند و استعداد و پویایی
جامعه را در مسیر آن ،ترسیم میکنند تا ضمن احترام به این سخاوتها و مواهب سرزمینی ،توسعه
اجتماعی ،سعادت و رفاه پایدار ساکنان امروز و آیندگان ،به بهترین وجه ،تضمین شود .نوآوران و
صاحبان اندیشه و پیشه ،در فعالیتهای ارزشآفرین خود ،بهترین تناسب را ایجاد نموده و عدالتی
شایسته ،در جایابی فعالیت و سکونت در کشور برقرار است .سرزمین ما ،فرزندان خود را از
بحرانها رهایی داده و آب و منابع خدادادی در آن نه به قصد سیرابی حریصانه افراد منفعل ،بلکه
برای رفع عطش جویندگان تعالی پایدار و طراوت ماندگار در همه پهنه سرزمین ،جاری است و
زندگی در آن ،رنگ خدا دارد.
بیانیه:
در سال  ،۱۴۲۴ایران سرزمینی است که با تکیه بر جامعه بالنده ،تمدن دیرین ،فرهنگ
اسالمی-ایرانی فاخر ،انسجام ملی ،همنوایی خردهفرهنگها ،استعدادهای انسانی و سرزمینی
خدادادی ،جوششهای نوآوری فناورانه ،نمودهای بارز تحقق الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت
را به جهان عرضه میکند و به دستاوردهای زیر نائل شده است:
 اقتصاد متنوع و موقعیت مفصلی ایران در شبکه جریانهای ارتباطی بینالملل،حلقههای تعامل پویایی با جهان ساخته و در اقتصاد منطقه و جهان ،ارزشآفرینی میکند.
 عدالت اجتماعی ،رفاه و کیفیت زندگی شایسته برای ساکنان همه مناطق فراهم آمده است. همبست امنیت غذا ،آب و انرژی برقرار است و ایرانیان ،پویایی و دوام زیستبومهایمتنوع و متعدد سرزمین را با حفاظت از منابع طبیعی و محیطزیست پاس میدارند.
 -نظام اسکان و فعالیتِ شبکهای ،متعادل ،منسجم و هم پیوند برقرار است.
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 ایران ،با تکیه بر گردشگری اجتماعمحور ،فرهنگمبنا و حفاظت از میراث فرهنگیو طبیعی ،گردشگران جهان را به خود جذب میٔکند.
 کشوری با امنیت بالنده مردممحور و برخوردار از قدرت دفاع عامل و غیرعامل ،نقشیفعال در امنیت هم پیوند منطقه و بینالملل ایفا میکند.
 نظام حکمروایی سرزمینی توسعهگرا ،عدالتمحور و مردمگرا استقراریافته است.ماده  -۳اهداف
تحقق چشمانداز توسعه فضایی سرزمین ،منوط به دستیابی به اهداف زیر است:
 نقشآفرینی و رقابتپذیری در شبکه جریانهای منطقهای و بینالمللی اقتصاد متنوع ،درونزا ،برونگرا و ارزشآفرین مبتنی بر سرمایه انسانی ،فناوری نوآورانه وتخصصها و مزیتهای منطقهای
 حفاظت ،احیاء و بهرهبرداری خردمندانه از منابع طبیعی ،محیطزیست ومیراثفرهنگی برای نیل به توسعه پایدار
 سازمان فضایی شبکهای ،متعادل ،منسجم ،هم پیوند ،تابآور و غیرمتمرکز سازگار باتغییر اقلیم
 عدالت ،رفاه و مشارکت اجتماعی ،حفظ و تعمیق انسجام ملی ،یکپارچگی سرزمینو هویت ایرانی-اسالمی
 امنیت بالنده سرزمین در همه وجوه و قدرت بازدارندهماده  -۴راهبردها و سیاستهای سرزمینی
 -۱ ایجاد و ارتقاء پیوندها و مناسبات سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با
کشورهای منطقه و جهان
 .۱شهر تهران به عنوان مرکز مدیریت ،نظارت و راهبری ارتباطات بینالمللی سرزمین
 .۲شهر منطقههای سطح یک (تبریز ،مشهد ،رشت ،ساری ،کرمانشاه ،اهواز ،بندرعباس،
شیراز ،اصفهان ،کرمان ،زاهدان و چابهار) به عنوان همکار تهران در تعامالت بینالمللی
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 .3ظرفیتسازی برای نقشآفرینی شهرهای سطح یک در شبکه شهرهای جهانی
 .۴تغییر رویکرد نسبت به مناطق مرزی و زمینهسازی برای نقشآفرینی آنها در سطح ملی،
منطقهای و بینالمللی
 .۵تقویت و تعریف نقش مراکز استانهای مرزی به عنوان مراکز راهبری ،تسهیل و پشتیبانی
تعامالت با کشورهای همسایه و حوزه نفوذ ژئوپلیتیک با تأکید بر مدیریت یکپارچه مبادی مرزی
 گیالن ،مازندران و گلستان :تعامل با کشورهای ترکمنستان ،آذربایجان،آسیایمیانه ،روسیه و قفقاز
 خراسان شمالی ،خراسان رضوی و خراسان جنوبی :تعامل با کشورهایآسیایمیانه و افغانستان
 سیستان و بلوچستان :تعامل با کشورهای افغانستان ،پاکستان ،عمان و هند هرمزگان و خوزستان :تعامل با کشورهای عربستان سعودی ،قطر ،بحرین،کویت ،عمان و امارات متحده عربی
 کردستان ،کرمانشاه ،ایالم و خوزستان :تعامل با کشور عراق ،سوریه و لبنان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و اردبیل :تعامل با کشورهای آذربایجان،ارمنستان ،جمهوری نخجوان و ترکیه
 .۶افزایش اختیارات مراکز استانهای مرزی در توسعه تعامالت فرهنگی و اقتصادی با
کشورهای همجوار در چارچوب جهتگیریها و سیاستهای کالن کشور و با حفظ تمرکز امور
سیاستگذاری و حاکمیتی
 .۷تقویت زیرساختهای اتصال شهرهای مرزی به بازارها و مراکز توزیع و تأمین کاال و
محصوالت در دو سوی مرز
 .۸توسعه زیرساختهای ارتباطی داخلی با مبادی مرزی با رعایت مالحظات دفاعی ،امنیتی
و پدافند غیرعامل
 مبادی شمالی بهویژه سرخس ،لطفآباد ،باجگیران ،اینچهبرون ،آستارا،بیلهسوار ،نوردوز و جلفا
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 بنادر جنوبی کشور سطح یک مقیاس جهانی :بندر چابهار ،بندر جاسک ،بندرشهید رجایی ،بندر خوزستان و بندر امام خمینی (ره)
 بنادر جنوبی و شمالی کشور سطح دو مقیاس منطقهای :با اولویت بندر قشم،بندرلنگه ،بندر جامع منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ،بندر دیر-کنگان ،بندر گناوه،
بندر دیلم ،بندر خرمشهر ،بندر آبادان ،بندر امیرآباد ،بندر نوشهر ،بندر انزلی
 مبادی مرزی شرقی بهویژه ریمدان ،پیشین ،کوهک ،میرجاوه ،میلک زابل،ماهیرود ،یزدان و دوغارون
 مبادی مرزی غربی بهویژه شلمچه ،چذابه ،مهران ،خسروی ،پرویزخان،باشماق ،سیرانبند ،تمرچین ،رازی ،سرو و بازرگان

 .۹توسعه زیرساختها و توانمندیهای ارائه خدمات علمی ،آموزشی و درمانی به شهروندان
کشورهای همسایه در شهر منطقههای استانهای مرزی
 .۱۰صدور خدمات فنی-مهندسی به کشورهای جهان با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی
 .۱۱بهرهگیری از رویکرد «خواهرخواندگی» بین شهرهای منتخب داخلی و بینالمللی و
رویکرد دیپلماسی و ارتباط بین استانی با سایر کشورها
 .۱۲بازاریابی ،تولید و تجاریسازی محصوالت و کاالهای موردنیاز کشورهای منطقه با
اولویت استقرار در استانهای مرزی با تأکید بر سرمایهگذاری مشترک
 .۱3تحول در کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به قطب پردازش صادرات و جذب
سرمایه ،علم و فناوری و نقشآفرینی در اقتصاد ملی ،منطقهای و بینالمللی
 .۱۴بسترسازی و رایزنی جهت عقد پیمانهای سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی ،فرهنگی و
محیطزیستی با کشورهای همسایه و منطقه و کشورهای ذینفع در حوضههای آبریز مشترک
 .۱۵توسعه ،عملیاتیسازی و تعریف گذر راههای چندجانبه منطقهای و بینالمللی در راستای
اتصال خلیجفارس به دریای مدیترانه و دریای سیاه
 .۱۶فعالسازی دیپلماسی آب در حوضههای مشترک آبریز مرزی با اولویت حوضههای
مشترک مرزهای شرق و شمال غرب

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

۶۱

 .۱۷انعقاد پیمانهای منطقهای محیطزیستی بهویژه برای مهار و کنترل کانونهای گردوغبار
 .۱۸بهرهگیری از توان فنی ،مالی و ظرفیت نهادهای تخصصی بینالمللی
 .۱۹توسعه همکاری درون منطقهای با کشورهای حوزه خلیجفارس ،دریای عمان و دریای
کاسپین به منظور بهرهبرداری پایدار از منابع مشترک
 .۲۰پیوستن به سازمانهای منطقهای و فرا منطقهای براساس منافع ملی و سازوکارهای
سازمان هدف و مشارکت مؤثر در تعریف و تدوین کنوانسیونها و چارچوبهای حقوقی و فنی
 .۲۱جذب مشارکت سرمایهگذاری دانشبنیان و فناوری پیشرفته بینالمللی در مناطق دریایی
و ساحلی کشور بهویژه جزایر و منطقه مکران
 .۲۲جلب مشارکت منطقهای و بینالمللی کشورها در راستای احیاء ،حفاظت ،معرفی و
بهرهبرداری از آثار و ویژگیهای مشترک فرهنگی و تمدنی منطقه
 .۲3توسعه تجارت الکترونیک با تأکید بر فناوریهای نوین و پیشرفته

۶2
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نقشه  -۱تعامالت مرزی ایران با کشورهای همسایه در افق ۱۴2۴

1

 -2 تقویت نقش مفصلی کشور در شبکه گذرراه های ترانزیتی منطقهای و بینالمللی
 .۲۴پیوند جریانهای بینالمللی شرق به غرب و شمال به جنوب با گذر از سرزمین ایران
 گذرراه های اتصال شرق آسیا به غرب آسیا و اروپا (یک کمربند-یک جاده،راهابریشم ،بزرگراههای آسیایی ،اتصال اروپا-آسیا  ،EATLجنوبی آسیا )... ،با اولویت
یک کمربند-یک جاده

 - 1برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  ۲اطلس نقشههای سند ملی و استان خوزستان آمایش سرزمین در افق 1۴10
مصوب شورای عالی آمایش سرزمین  /قسمت اول نقشههای ملی مراجعه فرمایید

۶۳
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 گذرراه های اتصال دریای عمان و خلیج فارس بهکشورهای آسیای میانه ،حاشیه دریایکاسپین ،قفقاز ،اروپا و حاشیه دریای مدیترانه (گذرراه شمال-جنوب ،گذرراه کشورهای
عضو اکو  ،ECOگذرراه اتصال ایران-عراق-سوریه-دریای مدیترانه ،گذرراه ایران-
ترکیه-دریای مدیترانه ،گذرراه دریایی اتصال کشورهای حاشیه دریای کاسپین )... ،با
اولویت گذرراه شمال-جنوب

نقشه  -2موقعیت ایران در مسیر گذرراههای بینالمللی حمل و نقل

1

 .۲۵توسعه ،تقویت ،تجهیز و بهرهبرداری بهینه از شبکه مدهای حملونقلی ملی منطبق بر
گذرراههای ترانزیتی منطقهای و جهانی و تمرکز بر ارائه خدمات رقابتی

 - 1برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  ۲اطلس نقشههای سند ملی و استان خوزستان آمایش سرزمین در افق 1۴10
مصوب شورای عالی آمایش سرزمین  /قسمت اول نقشههای ملی مراجعه فرمایید.
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۶۴

 گذرراه حمل و نقل زمینی و دریایی شرقی – غربی در ساحل خلیجفارس ودریای عمان
 گذرراه حمل و نقل زمینی (جنوب شرق – 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 و نقل زمینی (جنوب به شمال) در پهنه مرکزی کشور گذرراه حمل و نقل زمینی (شمال شرق – غرب و شمال غرب) گذرراه حمل و نقل زمینی (جنوب غرب – شمال) در پهنه غربی کشور -گذرراه حمل و نقل زمینی (شرق – غرب ،شمال و شمال غرب)

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

۶۵

نقشه  -۳گذرراه های ملی منطبق بر گذرراه های ترانزیتی منطقهای و بینالمللی شمالی-جنوبی و
شرقی-غربی

1

 .۲۶فعالسازی و تقویت ارتباطات هوایی و دریایی منطقهای و جهانی
 فعالسازی ظرفیت و تقویت فرودگاههای تهران (امام خمینی) ،مشهد ،تبریز،اصفهان ،شیراز و چابهار به عنوان هاب ارتباطات بینالمللی
 فعالسازی ظرفیت و تقویت فرودگاههای شهرهای سطح یک در شبکهفرودگاههای منطقه فراملی
 تقویت زیربناها و روبناهای سختافزاری و نرمافزاری پروازهای برنامهایفرودگاههای مرزی کشور با فرودگاههای همجوار کشورهای همسایه

 - 1برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  ۲اطلس نقشههای سند ملی و استان خوزستان آمایش سرزمین در افق 1۴10
مصوب شورای عالی آمایش سرزمین  /قسمت اول نقشههای ملی مراجعه فرمایید.

۶۶

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی
 طراحی و اجرای زیربناها و روبناهای سختافزاری و نرمافزاری حمل و نقل بار هوایی زمینهسازی سرمایهگذاری بخش خصوصی و کشورهای همسایه در فرودگاههایکشور در زمینه جابجایی مسافر و بار
 فعالسازی و تقویت ارتباطات دریایی منطقهای و بینالمللی بهویژه با کشورهایحاشیه خلیجفارس و دریای کاسپین
 ارتقای جایگاه ،سطح و عملکرد رقابتی بنادر شهید بهشتی -جاسک -شهیدرجایی -خوزستان -امام خمینی (ره) در شبکه خدمات خطوط دریایی جهانی
 ارتقای جایگاه ،سطح و عملکرد رقابتی بنادر جنوبی بهویژه قشم -لنگه -منطقهویژه اقتصادی پارسیان -عسلویه -گناوه -خرمشهر -امیرآباد -نوشهر -انزلی در
شبکه خدمات خطوط دریایی منطقهای
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نقشه  -۴نقشآفرینی فرودگاههای کشور در شبکه فرودگاههای منطقه و جهان

۶7

1

 - 1برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  ۲اطلس نقشه های سند ملی و استان خوزستان آمایش سرزمین در افق 1۴10
مصوب شورای عالی آمایش سرزمین  /قسمت اول نقشههای ملی مراجعه فرمایید.
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۶۸

نقشه  -۵موقعیت بنادر در شبکه ارتباطات دریایی منطقهای و جهانی

1

 .۲۷افزایش جذابیت و تثبیت حضور پایدار در کریدورهای پروازی عبوری و ارتقاء ارائه
خدمات ترانزیت بینالمللی در فرودگاهها
 .۲۸افزایش جذابیت و تثبیت حضور پایدار در شبکه ارتباطات دریایی و ارائه خدمات
بانکرینگ و دریانوردی
 .۲۹تقویت نقش مؤثر ایران در توسعه و تجاریسازی گذرراههای ترانزیتی منطقه برای
دستیابی به بازارهای هدف از جمله:

 - 1برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  ۲اطلس نقشههای سند ملی و استان خوزستان آمایش سرزمین در افق 1۴10
مصوب شورای عالی آمایش سرزمین  /قسمت اول نقشههای ملی مراجعه فرمایید.

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

۶9

 محورهای ارتباطی مبادی مرزی پرویزخان ،سیرانبند ،باشماق به منطقه اقلیمکردستان عراق (اربیل و سلیمانیه)
 محور ارتباطی مبادی مرزی آستارا و بیله سوار با جمهوری آذربایجان محور ارتباطی مبادی مرزی اینچه برون ،سرخس و لطفآباد با کشور ترکمنستان محور ارتباطی مرزی نوردوز با ارمنستان و محور ارتباطی جلفا با نخجوان محورهای ارتباطی مرزهای خسروی ،مهران ،چذابه و شلمچه به شهرهای بغداد،کربال و نجف عراق
 محور ارتباطی مرزهای غربی کشور به دریای مدیترانه محورهای ارتباطی مرزهای شرقی به محورهای اصلی و نقاط سکونتگاهی مهمدر افغانستان و پاکستان
 .3۰ایجاد و توسعه زیربناها و روبناهای سختافزاری و نرمافزاری مراکز لجستیک (شهر،
پارک و دهکده لجستیک)
 عرصه شرق کشور (جنوب – شمال) با اولویت پهنههای چابهار ،ایرانشهر ،بم،سیرجان ،زاهدان ،بیرجند ،مشهد و بجنورد
 عرصه غرب کشور (جنوب – شمال) با اولویت پهنههای اهواز ،اندیمشک-دزفول ،کرمانشاه ،خرمآباد ،سنندج و تبریز
 عرصه مرکزی کشور (شرق-غرب) با اولویت پهنههای سمنان ،قم و قزوین عرصه میانی کشور (شرق -غرب) با اولویت پهنههای اصفهان ،شیراز و یزد مراکز لجستیک در مبادی مرزی با اولویت پهنههای میرجاوه ،میلک ،ماهیرود،دوغارون-شمتیغ ،سرخس ،اینچه برون ،آستارا ،بازرگان ،باشماق ،خسروی ،شلمچه،
چابهار ،جاسک ،بندرعباس ،خوزستان ،بندر امام خمینی ،بندر امیرآباد و بندر انزلی

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

7۰

نقشه  -۶مراکز لجستیک اولویتدار در پهنههای مختلف سرزمین

1

 .3۱مدیریت یکپارچه مبادی مرزی و تسهیل فرآیندها و رویههای ترانزیتی در راستای
آزادسازی تجارت
 .3۲اصالح و بهبود قوانین و مقررات در جهت سازگاری و هماهنگی با قوانین بینالمللی
حملونقل و ترانزیت
 .33همافزایی کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط در حوزه ترانزیت و تسهیل مشارکت
عمومی-خصوصی و سرمایهگذاری خارجی

 - 1برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  ۲اطلس نقشههای سند ملی و استان خوزستان آمایش سرزمین در افق 1۴10
مصوب شورای عالی آمایش سرزمین  /قسمت اول نقشههای ملی مراجعه فرمایید.

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

7۱

اجرای توافقنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی گمرکی و حملونقلی در گذرراه های ترانزیتی
برای تسهیل ترانزیت و کاهش زمان عبور
 .3۵توسعه و نوسازی ناوگان هوایی کشور
 .3۶هوشمندسازی و بهکارگیری فناوریهای نوین در فرآیندهای مدیریت ،کنترل ،بازرسی،
پایش و نظارت در راستای حذف اختالالت در فرآیند ترانزیت و کاهش زمان عبور
 .3۷گسترش همکاریهای بینالمللی و تقویت حضور در سازمانهای منطقهای و بینالمللی
حمل و نقل و ترانزیتی
 -۳ شبکهسازی و ایجاد زنجیرههای جدید تولید بینالمللی و ارتقاء جایگاه بینالمللی
کشور در بازارهای جهانی بهویژه در زمینه انرژی و توسعه مبادالت منطقهای و بینالمللی
 .3۸تعامل سازنده و فعال با سازمانها و نهادهای اقتصادی بینالمللی
 .3۹حضور فعال و مؤثر در فضای گسترده شبکه تولید منطقهای و جهانی و نقشآفرینی در
زنجیرههای تولید
 .۴۰اصالح سیاستها ،قوانین ،مقررات و تسهیل فرآیندهای مشارکت در بازارهای جهانی
 .۴۱تعامل سازنده برای بهرهبرداری بهینه از منابع مشترک ،تبادل عوامل تولید و انجام
سرمایهگذاریهای مشترک در زمینههای مختلف با کشورهای منطقه
 .۴۲تغییر رویکرد از زنجیرههای تأمین سنتی به شبکههای هوشمند تأمین دیجیتال
 .۴3ارتقاء صنعتی کشور با رویکرد مشارکت در زنجیره ارزش جهانی
 .۴۴گسترش شبکه انتقال ،ذخیرهسازی ،صادرات و واردات حاملهای انرژی
 .۴۵متنوع نمودن بازارهای صادراتی گاز با اولویت صادرات به منطقه و استفاده از
قراردادهای فصلی گاز با کشورهای همجوار
 .۴۶تقویت زیرساختهای صادرات و مبادله برق با کشورهای منطقه و اتصال به شبکه برق
اروپا و شرق آسیا

72
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 .۴۷تقویت تعامل مؤثر و سازنده در حوزه دیپلماسی انرژی جهت افزایش سهم ایران از
تجارت جهانی (خرید ،فروش ،سوآپ و ترانزیت و ذخیرهسازی) حاملهای انرژی
 .۴۸جذب سرمایهگذاری خصوصی داخلی و خارجی در تحقیق و توسعه و تجاریسازی
ایدههای نوآورانه
 .۴۹اتخاذ سیاستهای منعطف و محلی در تولید و رقابت و سیاستهای هماهنگ شده
یکپارچه در عرصه روابط بینالملل
 .۵۰بسط اختیارات مناطق در سیاستگذاری فضای کسب و کار ،رقابتپذیری در نوآوری
منطقهای و جذب سرمایه
 .۵۱توسعه فعالیتهای اکتشاف ،بهرهبرداری و توسعه میادین نفت و گاز با اولویت میادین
مشترک در راستای افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی
 -۴ تنوعبخشی به اقتصاد متناسب با مزیتها ،قابلیتها و تخصصهای سرزمین
 .۵۲افزایش ارزشافزوده در زنجیره صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی در جهت کاهش خام فروشی
 .۵3پیشتازی اقتصاد دانشبنیان و دریا محور
 .۵۴توسعه دانش و فناوریهای نوین بهرهبرداری پایدار از ظرفیتها و قابلیتهای دریا
 .۵۵کاهش خام فروشی مواد معدنی و افزایش ارزشافزوده بخش صنعت و صنایع معدنی
از تولید ناخالص داخلی کشور
 .۵۶تشکیل و تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صادرات تولیدات صنعتی و صنایع معدنی با
اولویت محصوالت با ارزشافزوده باال
 .۵۷بهبود و توسعه خدمات پشتیبان تولید و ارزشآفرین از جمله در حوزههای واسطهگری مالی،
بیمهای ،مشاوره ،طراحیهای ساخت ،فناوری اطالعات و ارتباطات و تحقیق و توسعه علمی
 .۵۸برندسازی و تجاریسازی محصوالت دارای مزیت و خلق مزیت در بستر اقتصاد خالق
 .۵۹تطبیق برنامههای توسعه صنعتی (صنایعکشاورزی و صنایع مرتبط) با مزیتها و ظرفیتهای
تولیدی محصوالت کشاورزی در هر منطقه مبتنی بر توان اکولوژیک و آب قابل برنامهریزی

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

7۳

ی
 .۶۰توسعه محصوالت دانشبنیان بر پایه مزیتهای رقابتی و قابلیتهای دانش و فناور ِ
مناطق با استفاده از ظرفیت شبکه شهرهای همکار
 .۶۱توسعه مراکز رشد فنآوری اطالعات و ارتباطات و مناطق دیجیتالی و شهرها و
روستاهای سبز و هوشمند
 .۶۲ایجاد و رشد زیستبومهای کارآفرینی نوآورانه با تمرکز بر رفع موانع و چالشهای
ارتباط مطلوب دانشگاه و صنعت
 .۶3بهبود کیفیت محصوالت و خدمات متناسب با استانداردهای ملی و بینالمللی
 .۶۴افزایش سهم گردشگری و تجاری سازی صنایع دستی در اقتصاد ملی با تاکید بر ارتقاء
زیرساخت های گردشگری و تسهیل سفر گردشگران داخلی و خارجی
 .۶۵تکمیل زنجیرههای ارزش و زنجیره تأمین پایدار مبتنی بر تحوالت فن آورانه
 .۶۶ساماندهی اقتصاد غیررسمی در مناطق مرزی
 -۵ تحول کشاورزی ،اصالح ساختار و نظام بهرهبرداری و استقرار کشاورزی هوشمند
و پایدار با حصول اطمینان از امنیت غذایی ،آب و محیطزیست
 .۶۷استقرار حکمروایی مناسب بخش کشاورزی با تمرکز دولت بر سیاستگذاری و تسهیلگری
 .۶۸ایجاد و توسعه نظامها و تشکلهای بهره برداری مطلوب و متناسب با قابلیت ،فرصت
و ظرفیت منطقهای
 .۶۹ایجاد سازوکار مشارکت نظاممند کشاورزان و تشکلهای ذیربط در فرایند برنامهریزی
و تصمیم گیری بخش کشاورزی
 .۷۰توسعه و تکامل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی با تاکید بر تقاضا محوری ،ارزش
افزایی و کاهش ضایعات
 .۷۱توسعه شبکه بازار محصوالت کشاورزی از سطح محلی تا سطوح ملی و فراملی و
گسترش بازارهای دیجیتال کشاورزی
 .۷۲توسعه ناوگان داخلی و بینالمللی حمل و نقل و پایانههای تخصصی کشاورزی

7۴
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 .۷3توسعه مشارکت عمومی-خصوصی ،توسعه کشاورزی قراردادی ،ایجاد چتر پوشش و
واحدهای پشتیبان تولید
 .۷۴توسعه فناوریهای نوآورانه کشت و تولید انواع محصوالت با استفاده از آب دریا
( - Seawater farmingگلخانهای است که با استفاده از آب شور دریا و انرژی خورشیدی
امکان رویش گیاهان را در زمینهای غیرقابل کشت فراهم میکند).
 .۷۵ممنوعیت تغییر کاربری اراضی مستعد کشاورزی
 .۷۶استقرار کشاورزی حفاظتی ،دقیق ،هوشمند و سازگار به تغییرات اقلیمی و تامین کننده
امنیت غذایی
 .۷۷استقرار الگوی بهینه کشت منطقهای مبتنی بر توان اکولوژیک حوضههای آبخیز با در نظر
گرفتن آب قابل برنامهریزی مصوب و اولویت تولید محصوالت راهبردی با مشارکت کشاورزان
 .۷۸حمایت هدفمند از تولید نهادهها و عوامل تولید کشاورزی متناسب با ظرفیتها و
قابلیتهای سرزمین
 .۷۹الزام به تولید محصوالتکشاورزی سالم و افزایش تولید محصوالت غیرتراریخته و ارگانیک
 .۸۰ایجاد و توسعه زنجیره ارزش محصوالت گلخانهای و محیطهای کنترلشده (مانند
هواکشت و آب کشت)
 .۸۱حفاظت و تقویت حاصلخیزی خاک و جلوگیری از تخریب آن در عرصههای کشاورزی
 -۶ ارتقاء بهرهوری ،کاهش شدت انرژی و تنوعبخشی به منابع تولید انرژی
 .۸۲کاهش هدر رفت در زنجیره تولید ،انتقال و توزیع انرژی تا سطح استانداردهای بینالمللی
 .۸3بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی ،تأسیسات قدیمی و ناوگان حمل و نقل
 .۸۴بهینهسازی مصرف انرژی
 .۸۵تقویت و سازماندهی بازار رقابتی خدمات انرژی
 .۸۶افزایش مشارکت عمومی و خصوصی در شبکه انرژی محلی ،منطقهای و ملی
 .۸۷ظرفیتسازی برای گسترش کسبوکارهای دانشبنیان در حوزه خدمات انرژی
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 .۸۸بهینهسازی سبد سوخت مصرفی کشور از طریق تعیین سهم هر یک از حاملهای انرژی
و افزایش سهم منابع انرژی کم کربن در سبد انرژی کشور
 .۸۹استانداردسازی مصرف انرژی تولیدات داخلی
 .۹۰حمایت از تحقیقات کاربردی و تأسیس و تقویت شرکتهای دانشبنیان در زمینه کسب
فناوریهای مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی
 .۹۱افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید و تأمین بهینه انرژی هر منطقه از کشور
متناسب با ظرفیت هر منطقه
 تغییر نگاه از توسعه سراسری خطوط لوله گاز طبیعی بهتمامی پهنه سرزمین بهبهرهگیری حداکثری از منابع و ظرفیتهای انرژی تجدیدپذیر محلی
 تولید انرژی بادی در مناطق مستعد ازجمله شمال استان سیستان و بلوچستان،جنوب استان خراسان جنوبی ،جنوب استان خراسان رضوی ،جنوب استان گیالن
 تولید انرژی خورشیدی در پهنههای مستعد کشور بهویژه استانهای مرکزی وجنوبی کشور
 تولید انرژی زمینگرمایی در پهنههای مستعد کشور بهویژه در استانخراسانجنوبی و شمال غرب کشور
 تولید انرژی زیستتوده در پهنههای مستعد کشور بهویژه در کالنشهرها وشهرهای بزرگ و دامداریهای بزرگ
 تولید انرژی از امواج در سواحل شمالی و جنوبی بهویژه سواحل مکران تولید انرژی برقآبی در پهنههای مستعد کشور بهویژه در استانهای خوزستان،کهگیلویه و بویراحمد ،چهارمحال و بختیاری ،لرستان ،مازندران ،کردستان ،کرمانشاه
و فارس
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نقشه  -7پهنههای مستعد تولید انرژیهای تجدیدپذیر و تبادالت انرژی در افق ۱۴2۴

1

 -7 ارتقاء پویایی ،سالمت ،مهارت و انگیزش سرمایه انسانی و حفظ جوانی جمعیت
 .۹۲افزایش نرخ باروری به حداقل بیش از سطح جانشینی
 .۹3تربیت نیروی انسانی توانمند ،خالق ،مسئولیتپذیر و دارای روحیۀ مشارکت جمعی با
تأکید بر فرهنگ جهادی
 .۹۴ارتقاء سطح آموزش ،پژوهش و بهرهوری نیروی کار در جهت افزایش سهم منابع انسانی در
ترکیب عوامل مؤثر در تولید ثروت ملی متناسب با تخصصها ،ظرفیتها و مزیتهای منطقهای

 - 1برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  ۲اطلس نقشههای سند ملی و استان خوزستان آمایش سرزمین در افق 1۴10
مصوب شورای عالی آمایش سرزمین  /قسمت اول نقشههای ملی مراجعه فرمایید.
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 .۹۵بهرهمندی از فرصت پنجره جمعیتی و ایجاد شرایط فعالسازی سرمایههای انسانی و
علمی کشور
 .۹۶اطمینان بخشی و تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایهگذاری و
بهرهگیری از ظرفیتهای علمی ،تحقیقاتی و مالی آنان در توسعه همهجانبه کشور
 .۹۷تأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصتهای تعلیم و تربیت
 .۹۸گسترش و ارتقای رویکردهای تقاضامحور آموزش فنی و حرفهای و تنوعبخشی به
شیوههای مهارت افزایی متناسب با تخصصها و مزیتهای هر منطقه
 -۸ سازگاری توسعه با محیطزیست و منابع طبیعی
 .۹۹استقرار فعالیت و جمعیت در قلمروهای مستعد توسعه
 .۱۰۰تقویت و توانمندسازی نظام ملی ارزیابی راهبردی محیطزیست ()SEA
 .۱۰۱ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی و لحاظ کردن آن در ارزیابی اقتصادی طرحها و
حسابهای ملی
 .۱۰۲استفاده از ابزارهای اقتصادی در مدیریت و کنترل خسارتهای محیطزیستی از جمله
ایجاد و توسعه بازار کربن
 .۱۰3تشویق سرمایهگذاری و حمایت از خلق ،تجاریسازی و بهکارگیری فناوریهای سازگار
با محیطزیست
 .۱۰۴تدوین و اجرای برنامه سازگاری با تغییر اقلیم در حوزههای مختلف از جمله آب،کشاورزی
و امنیت غذایی ،بهداشت و درمان ،گردشگری ،سواحل ،اکوسیستمهای طبیعی و...
 .۱۰۵حفاظت ،بازسازی و احیاء قلمروهای منحصربهفرد و ارزشمند طبیعی بهویژه
ذخیرهگاههای زیستی ،تاالبهای بینالمللی ،پارکهای ملی و مناطق حفاظتشده
 احیاء و حفاظت جنگلهای طبیعی کشور (هیرکانی ،ارسباران ،زاگرس ،ایران وتورانی و مانگرو)
 -حفاظت و احیاء اکوسیستمهای دریایی و ساحلی
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 حفاظت و تأمین نیاز محیطزیستی تاالبها و رودخانهها و پیکرههای آبی بهویژهدریاچه ارومیه ،جازموریان ،انزلی ،شادگان ،هورالعظیم ،هامون ،گاوخونی،
حوضسلطان ،دریاچه نمک قم ،میقان ،بختگان ،طشک و دریاچه ارومیه و ...
 ساماندهی تأمین چوب صنایع از طریق کشت فراسرزمینی و تغییر الگوی کشتاراضی کم بازده زراعی آبی به زراعت چوب بهویژه در استانهای گلستان ،گیالن و
مازندران ،لرستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،کردستان ،چهارمحال و بختیاری ،اردبیل و
آذربایجان شرقی
 استقرار نظام بهرهبرداری پایدار از مراتع متکی بر اصول دانش بومی و مدیریتمحلی تلفیق یافته
 .۱۰۶مدیریت یکپارچه کانونهای بحرانی محیطزیستی
 مقابله با بیابانزایی و تثبیت کانونهای گردوغبار بهویژه در استانهای استانهایکرمان ،سیستان و بلوچستان ،خوزستان ،خراسان جنوبی ،هرمزگان ،اصفهان،
خراسانرضوی ،خوزستان ،سمنان ،یزد و فارس
 استقرار و ارتقاء مدیریت هوشمند سیل در حوضههای آبخیز و مناطق آسیبپذیرشهری و روستایی
 مدیریت مناطق تحت تأثیر زمینلغزش بهویژه در استانهای گلستان ،گیالن،مازندران ،کهگیلویه و بویراحمد ،ایالم ،لرستان
 مدیریت مناطق تحت تأثیر فرونشست .۱۰۷مدیریت جامع و یکپارچه حوضههای آبخیز برای بهرهبرداری بهینه از منابع پایه (آب،
خاک و پوشش گیاهی)
 .۱۰۸بازنگری ضوابط و معیارهای تغییر کاربری اراضی متناسب با ویژگیهای بومشناختی
هر قلمرو
 .۱۰۹کنترل و پایش مستمر منابع آالینده و عوامل مخرب منابع طبیعی و محیطزیست با
منشأ داخلی و خارجی
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 .۱۱۰مدیریت یکپارچه منطقهای پسماندهای عادی ،خانگی ،صنعتی ،کشاورزی و ویژه
بخصوص در استانهای ساحلی
 .۱۱۱تقویت و توانمندسازی نظام ارزیابی اثرات محیطزیستی ( )EIAو استقرار
نظامممیزی و پایش
 .۱۱۲مدیریت کیفی هوای محیط در سطح کشور بهویژه در مناطق کالنشهری
 .۱۱3بهرهگیری مؤثر از فرصتها و مشوقهای بینالمللی در حرکت بهسوی اقتصاد کمکربن
و تسهیل انتقال و توسعهی فناوریها و نوآوریهای مرتبط
 .۱۱۴توانمندسازی جوامع محلی و اشاعه فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و ذخایر و تنوع
ژنتیکی گیاهی و جانوری
 .۱۱۵استقرار سیستم مدیریت ریسک بالیا و مخاطرات طبیعی
 .۱۱۶توسعه و بهکارگیری فناوریهای الزم برای حفاظت و احیاء منابع طبیعی و
محیطزیست ،از جمله فناوری زیستی ،فناوری نانو ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،منظومههای
ماهوارهای و پهپادها
 .۱۱۷بهرهمندی از فنآوریهای نوین تصفیه فاضالب و رفع آالیندهای آنها
 .۱۱۸پایش و حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش ،شور شدن ،آلودگی و تخریب آن
 -9 تأمین آب پایدار موردنیاز بر مبنای الگوی مطلوب استقرار فعالیت و جمعیت
 .۱۱۹بهرهبرداری پایدار از منابع آب سبز و منابع آب نامتعارف مانند نمکزدایی آب دریا و
آب خاکستری
 .۱۲۰ارائه مشوقهای الزم برای سرمایهگذاری و بهکارگیری فناوریهای نوین در طرحهای نمک-
زدایی مقرون به صرفه از آب دریا برای تأمین آب صنعت (براساس الگوی مطلوب استقرار فعالیتها)
مناطق واقع در پسکرانه سواحل جنوبی کشور ،فالت مرکزی ،نوار شرقی کشور و جزایر و آب شرب
مناطق واقع در پسکرانه سواحل با در نظرگیری مالحظات محیطزیستی و پدافند غیرعامل

۸۰
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 .۱۲۱بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب حاصل از فاضالب با رویکرد تصفیه درجا با تأکید
بر مشارکت عمومی و خصوصی و رعایت استانداردهای کیفی آب بهویژه در محدوده کالنشهرها
 .۱۲۲ارتقای بهرهوری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و
عرضه و نگهداری و مصرف آن
 .۱۲3ظرفیتسازی و توسعه بازارها و بانک آب
 .۱۲۴مدیریت هوشمند منابع آب مبتنی بر فناوریهای نوآورانه نظیر منظومههای ماهوارهای
سنجش از دور ،پهپادها و سنجنده ها
 .۱۲۵افزایش تراز مثبت آب مجازی در تجارت کاال
 .۱۲۶ایجاد تعادل بین سرمایه اقتصادی ،سرمایه طبیعی (محیطزیست) ،سرمایه اجتماعی
و سرمایه انسانی
 -۱۰ استقرار و جاریسازی رویکرد حکمروایی پایدار آب و تعادل بخشی کمی و کیفی
بین منابع و مصارف
 .۱۲۷اصالح ساختار و مدیریت بههمپیوسته و توأمان عرضه و تقاضای آب مبتنی بر مقیاس
حوضههای آبریز درجه دو
 .۱۲۸مدیریت تقاضای آب با باز توزیع قدرت متعادل بین بخشهای دولتی ،خصوصی و
سازمانهای مردمنهاد
 .۱۲۹ایجاد و استقرار نظامهای مطلوب جهت بهرهبرداری و تقویت جنبههای حفاظت کمی
و کیفی منابع آب با تأکید بر مدیریت تقاضا
 .۱3۰تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی با تأکید بر استقرار سیستم اندازهگیری و برخط
کردن آمار و اطالعات منابع و مصارف آب با اولویت شبکههای آبیاری زهکشی و چاهها
 .۱3۱افزایش کارایی و کاهش تلفات آب در کلیه مراحل زنجیره استحصال تا مصرف
 .۱3۲بهرهبرداری از منابع آب ﻛشور در هرﻳﻚ از حوضههای آبرﻳز در جهت تعادل بخشی
و کاهش مﻴزان استحصال از آبهای زﻳرزمﻴنﻲ با بیالن منفﻲ تا سقف آب قابل برنامهریزی
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 .۱33استفاده از سازوکارهای قانونی ،نهادی و ساختاری جهت هماهنگی و سیاستگذاری
در راستای وفاق ملی جهت بهرهبرداری بهینه از منابع آب در چهار سطح منطقهای ،ملی،
حوضهای و استانی (محلی) در بخشهای مختلف مصرف
 .۱3۴مدیریت مصرف آب کشور بر اساس آمار و ارقام مصوب آب قابل برنامهریزی
 .۱3۵رعایت مقررات حریمهای کمی و کیفی منابع آب و کنترل عوامل آالینده
 .۱3۶ظرفیتسازی ،ارتقاء فرهنگ عمومی ،مشارکتهای فراگیر مردمی و توانمندسازی
ذینفعان و ذیمدخالن جهت اصالح الگوی مصرف و حفاظت از منابع آب
 .۱3۷ارتقاء بهرهوری آب در بخشهای مصرفکننده

نقشه  -۸وضعیت بستر طبیعی سرزمین در افق ۱۴2۴

1

 - 1برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  ۲اطلس نقشههای سند ملی و استان خوزستان آمایش سرزمین در افق 1۴10
مصوب شورای عالی آمایش سرزمین  /قسمت اول نقشههای ملی مراجعه فرمایید.
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 -۱۱ ساماندهی استقرار صنایع کشور و شکلدهی به زنجیره فعالیتهای صنعتی

 .۱3۸کاربست رویکرد توسعه خوشهای در شهرکها ،نواحی صنعتی و معدنی
 .۱3۹شبکهسازی و ایجاد زنجیره فعالیتهای تولیدی در پیوند با شبکههای منطقهای و
بینالمللی تولید
 .۱۴۰استفاده حداکثری از ظرفیت موجود شهرکها و نواحی صنعتی در گسترش
فعالیتهای صنعتی
 .۱۴۱تقویت زنجیرههای فعالیتی مبتنی بر صنایع دریا محور در محور ساحلی شمال و
جنوب (لجستیک و بازرگانی)
 .۱۴۲توسعه صنایع بازیافتی به منظور استفاده مجدد از پسماندهای صنعتی و شهری
 .۱۴3توسعه صنایع کوچک و متوسط با تأکید بر استقرار در مناطق مرزی
 .۱۴۴استقرار فعالیتهای صنعتی و معدنی اولویتدار ملی مبتنی بر تخصصها و
مزیتهای منطقهای
 ساخت محصوالت در صنایع پاییندستی از نفت و گاز مبتنی بر دانشپایه وفناوریهای جدید با اولویت ساخت محصوالت شیمیایی و پترو پاالیشگاهها به ویژه
در شبکه همکار جنوب غربی و پسکرانههای جنوب
 ساخت محصوالت دانشبنیان و با ارزشافزوده باال با اولویت ساخت مواد ومحصوالت دارویی به ویژه در شبکه همکار شمال غربی ،مرکزی ،شمالی (نواحی
غربی) و میانی (نواحی غربی) و شرقی
 ساخت محصوالت مبتنی بر دانش و روشهای نوین تولید و تکمیلکننده زنجیرهارزش با اولویت ساخت محصوالت از مواد کانی غیرفلزی؛ به ویژه در شبکه همکار شرق
و شمال شرقی ،غرب و شمال غربی ،میانی (نواحی شرقی) ،مرکزی (نواحی شرقی)
 ساخت محصوالت در صنایع باالدستی ،مبتنی بر دانشپایه و فناوریهای جدیدبا اولویت ساخت فلزات اساسی و استخراج نفت و گاز به ویژه در شبکه همکار
پسکرانههای جنوب
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۸۳

 توسعه صنایع سبک مبتنی بر روشهای نوین تولید با اولویت منسوجات،پوشاک و محصوالت چرمی به ویژه در شبکه همکار شمال ،غرب و شمال غربی،
شرق و شمال شرقی و میانی
 ساخت ماشینآالت ،تجهیزات با تکنولوژی متوسط و پیشرفته با اولویت ساخت تجهیزات برقی به ویژه در شبکه همکار مرکزی ،میانیو غربی
 با اولویت ماشینآالت الکترونیکی ،رایانهای و نوری به ویژه در شبکههمکار مرکزی ،میانی و شرقی
 با اولویت ماشینآالت مکانیکی با کاربرد عام و خاص به ویژه در شبکههمکار شرق و شمال شرقی ،غرب و شمال غربی
 ساخت وسایل نقلیه با روشهای تولید مبتنی بر آیندهپژوهشی صنعت ،با اولویتوسایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیمه-تریلر به ویژه در شبکه همکار میانی و تجهیزات
حمل و نقل دریایی به ویژه در شبکه همکار شمالی و جنوبی
 ساخت محصوالت تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در قلمرو های تولیدمحصوالت کشاورزی.

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

۸۴

نقشه  -9شبکه همکار فعالیتهای صنعتی در پهنه سرزمین

1

 -۱2 بازآرایی فضایی قلمروهای تولید محصوالت کشاورزی
 .۱۴۵تولید محصوالت کشاورزی راهبردی در پهنههای مستعد توسعه با تأکید بر استفاده
از فناوریهای نوآورانه
 استانهای فارس ،کردستان ،اردبیل ،کرمانشاه ،خوزستان ،خراسان رضوی،کردستان ،لرستان ،همدان ،آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی گلستان ،زنجان با
اولویت گندم و جو
 استانهای آذربایجان غربی ،خوزستان ،خراسان شمالی ،قزوین ،لرستان،اردبیل ،قزوین ،کرمانشاه ،گلستان ،آذربایجان شرقی با اولویت دانههای روغنی
 - 1برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  ۲اطلس نقشههای سند ملی و استان خوزستان آمایش سرزمین در افق 1۴10
مصوب شورای عالی آمایش سرزمین  /قسمت اول نقشههای ملی مراجعه فرمایید.
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۸۵

 استانهای مازندران و گیالن با اولویت برنج استانهای اصفهان ،ایالم ،کرمانشاه ،خوزستان ،خراسان رضوی ،قزوین بااولویت ذرت دانهای و علوفهای
 .۱۴۶تجاریسازی و برندسازی محصوالت کشاورزی ویژه (صادراتی و ارزشافزوده باال)
با تأکید بر:
 تولید خرما بهویژه در استانهای کرمان ،سیستان و بلوچستان ،هرمزگان،خوزستان ،فارس و خوزستان
 تولید پسته بهویژه در استانهای کرمان ،سمنان تولید زیتون بهویژه در استانهای زنجان ،گیالن و قزوین زعفران ،زرشک و عناب بهویژه در استانهای خراسان جنوبی و خراسان رضویو خراسان شمالی
 محصوالت گرمسیری (موز ،انبه ،پاپایا )...،در استانهای سیستان و بلوچستانو هرمزگان
 گیاهان دارویی و داروهای گیاهی کشور در مناطق مستعد .۱۴۷تولید و توسعه اندامهای تکثیری نظیر بذر ،نهال و مواد ژنتیکی دامی ،گیاهی و شیالتی
در زنجیره ارزش
 .۱۴۸ساماندهی و توسعه زنجیرههای ارزش و تأمین محصوالت دام و طیور
 ایجاد و توسعه زنجیره ارزش گوشت قرمز در مناطق مستعد با اولویت استانهایخراسان رضوی ،فارس ،آذربایجان شرقی ،مازندران ،آذربایجان غربی ،اصفهان ،لرستان،
خوزستان ،تهران ،قزوین ،یزد ،همدان ،گلستان ،قم ،سیستان و بلوچستان ،خراسان
شمالی ،ایالم ،چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل
 ایجاد و توسعه زنجیره ارزش شیر در مناطق مستعد با اولویت استانهای اصفهان،تهران ،خراسان رضوی ،فارس ،قزوین ،آذربایجان شرقی ،مازندران ،چهارمحال و بختیاری،
اردبیل ،مازندران ،کهکیلویه و بویراحمد ،کرمان و سیستان و بلوچستان

۸۶

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی
 ایجاد و توسعه زنجیره ارزش طیور در مناطق مستعد با اولویت استانهای مازندران،گلستان ،گیالن ،اصفهان ،خراسانرضوی ،فارس ،خوزستان ،قم ،آذربایجان شرقی،
خوزستان ،همدان ،یزد ،قزوین ،اردبیل ،ایالم ،هرمزگان ،سیستان و بلوچستان و کرمان
 ایجاد و توسعه زنجیره ارزش تخم پرندگان در مناطق مستعد با اولویتاستانهای تهران ،خراسان رضوی ،اصفهان ،آذربایجان شرقی و البرز
 ایجاد و توسعه زنجیره ارزش عسل در مناطق مستعد با اولویت استانهای آذربایجانغربی ،آذربایجان شرقی ،فارس ،اردبیل ،گیالن ،قم،کردستان ،کرمانشاه و لرستان
 ایجاد و توسعه زنجیره ارزش نوغانداری در مناطق مستعد با اولویت استانهایگیالن ،مازندران ،گلستان ،خراسان شمالی و اصفهان
 ایجاد و توسعه زنجیره ارزش شتر در مناطق کویری با اولویت استانهایاصفهان ،سمنان ،سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی و اردبیل

 .۱۴۹ساماندهی و توسعه زنجیره ارزش و تأمین شیالت با اولویت استانهای سیستان و
بلوچستان ،هرمزگان ،خوزستان ،گیالن ،مازندران ،گلستان ،کرمانشاه ،خوزستان ،کهگیلویه و
بویر احمد ،چهارمحال و بختیاری ،کردستان و لرستان با رعایت مالحظات زیست محیطی به
ویژه ظرفیت تحمل بار آلودگی رودخانه
 .۱۵۰ایجاد زنجیرههای ارزش محصوالت کشاورزی فراملی و گسترش کشتهای
فراسرزمینی با تأکید بر تولید محصوالت غیر تراریخته و آببر
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نقشه  -۱۰استقرار مطلوب فعالیتهای کشاورزی و شیالت در افق ۱۴2۴

۸7

1

 - 1برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  ۲اطلس نقشههای سند ملی و استان خوزستان آمایش سرزمین در افق 1۴10
مصوب شورای عالی آمایش سرزمین  /قسمت اول نقشههای ملی مراجعه فرمایید.

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

۸۸

نقشه  -۱۱شبکه همکار فعالیت کشاورزی در سطح سرزمین

1

 -۱۳ تمرکززدایی و تغییر الگوی شبکه شهری سرزمین از تک مرکزی به شبکه چند مرکزی
و چندسطحی
 .۱۵۱برقراری انسجام در سازمان فضایی سرزمین با ایجاد شبکه چندسطحی ،چند مرکزی
و چند عملکردی
 .۱۵۲ایجاد تعادل فضایی در سرزمین با استقرار شهرها/شهرمنطقههای سطح یک در
پهنههای زیر:
 -شهرها/شهرمنطقههای تبریز ،کرمانشاه و اهواز در پهنه غربی کشور

 - 1برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  ۲اطلس نقشههای سند ملی و استان خوزستان آمایش سرزمین در افق 1۴10
مصوب شورای عالی آمایش سرزمین  /قسمت اول نقشههای ملی مراجعه فرمایید.

۸9
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 شهرها/شهرمنطقههای تهران-کرج ،اصفهان (خمینیشهر ،شاهینشهر،نجفآباد) ،شیراز و کرمان در پهنه میانی و مرکزی کشور
-

شهرها/شهرمنطقههای

زاهدان

و

مشهد

در

پهنه

شرقی کشور

شهرها/شهرمنطقههای رشت (بندر انزلی و الهیجان) ،ساری (آمل ،قائمشهر ،بابل،
بهشهر) بندرعباس و چابهار در پهنه سواحل شمال و جنوب کشور (محدوده هر
شهرمنطقه براساس ماده ( )۱۶این سند تعیین خواهد شد).
 .۱۵3استقرار خدمات سطح یک در منطقه شهری و عدم تمرکز در کالنشهر
 .۱۵۴تقویت و ارتقاء سطح عملکردی و خدماتی شهرها/شهرمنطقه های ارومیه ،اردبیل،
زنجان ،سنندج ،ایالم ،خرمآباد ،همدان ،قزوین ،گرگان ،سمنان ،اراک ،قم ،یزد ،بجنورد،
بیرجند ،یاسوج ،شهرکرد ،خوزستان به سطح دو
 .۱۵۵تقویت و ارتقاء سطح عملکردی و خدماتی شهرهای زیر به عنوان شهرهای همکار
در شبکه چند مرکزی ،چندسطحی و چند عملکردی سرزمین
خوی ،مرند ،سلماس ،ماکو ،بوکان ،میاندوآب ،مهاباد ،نقده ،پیرانشهر ،مراغه ،بناب،
پارسآباد ،ابهر ،مریوان ،بانه ،سقز ،اسالمآباد غرب ،سرپل ذهاب ،بروجرد ،دورود ،مالیر،
دزفول ،اندیمشک ،شوشتر ،ایذه ،مسجدسلیمان ،بهبهان ،بندر ماهشهر ،بندر امام خمینی،
آبادان ،خرمشهر ،تاکستان ،نوشهر ،چالوس ،تنکابن ،رامسر ،گنبدکاووس ،دامغان ،شاهرود،
ساوه ،کاشان ،شهرضا ،میبد ،اردکان ،شیروان ،قوچان ،اسفراین ،نیشابور ،سبزوار ،تربتجام،
تربتحیدریه ،کاشمر ،نهبندان ،قائن ،فردوس ،طبس ،زابل ،ایرانشهر ،سراوان ،خاش ،میناب،
بندر جاسک ،زرآباد ،بندرلنگه ،جیرفت ،بم ،سیرجان ،رفسنجان ،کازرون ،جهرم ،فسا ،الر،
دوگنبدان ،دهدشت ،بیجار ،نائین ،اردستان ،جندق ،خارک ،برازجان بندرگناوه ،بندر دیلم،
بندرکنگان ،بندر دیر ،عسلویه ،کیش ،قشم ،هرمز
 .۱۵۶تمرکززدایی و پاالیش عملکردی منطقه کالنشهری تهران با حفظ و توسعه کارکرد پایتختی
 .۱۵۷تمرکززدایی از مناطق کالنشهری به ویژه در مناطق کالنشهری تهران ،اصفهان ،کرج،
مشهد ،رشت ،تبریز و شیراز

9۰

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

 .۱۵۸محدود کردن رشد جمعیتی و کالبدی شهرهای مادر در مناطق کالنشهری کشور
 .۱۵۹تقویت نقش چند عملکردی شهرهای میانی
 .۱۶۰هدایت جریانهای مهاجرتی به سمت شهرهای میانی
 .۱۶۱سطحبندی مراکز آموزشی ،بهداشتی ،علمی و فناوری متناسب با سطحبندی خدماتی
نظام سکونتگاهی
 .۱۶۲ایجاد پویایی و تقویت پیوند در شبکه چندسطحی و چند مرکزی نظام سکونتگاهی با
بهرهگیری از الگوی گوی و میله )(Hub & Spoke
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9۱

نقشه  -۱2شبکه خدماترسانی چندمرکزی و چندسطحی نظام سکونتگاهی در افق
۱۴2۴

1

 -۱۴ پیادهسازی الگوی مطلوب توسعه نظام سکونتگاهی در مناطق مختلف سرزمین
 .۱۶3الگوی توسعه نظام سکونتگاهی شهری و روستایی
 استانهای گیالن ،مازندران و گلستان :الگوی شبکهای با رویکرد تثبیت مکان-های مرکزی ،تثبیت مناطق کالنشهری ،تثبیت جمعیتپذیری ،توسعه شهرهای کوچک
و میانی و تقویت کانونهای روستایی کوچک

 - 1برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  ۲اطلس نقشههای سند ملی و استان خوزستان آمایش سرزمین در افق 1۴10
مصوب شورای عالی آمایش سرزمین  /قسمت اول نقشههای ملی مراجعه فرمایید.

92

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی
 استانهای هرمزگان و خوزستان و جنوب سیستان و بلوچستان :الگوی توسعهنظام سکونتگاهی بهصورت شبکه شهری چند مرکزی خطی از غرب تا شرق
خلیجفارس و دریای عمان با رویکرد توسعه مکانهای مرکزی ،توسعه مناطق
کالنشهری ،تقویت جمعیتپذیری ،توسعه شهرها در همه سطوح و تقویت همه
کانونهای روستایی
 استانهای تهران ،البرز و اصفهان :الگوی توسعه نظام سکونتگاهی بهصورتشبکه شهری چند مرکزی خوشهای با رویکرد تثبیت مکانهای مرکزی ،تحدید مناطق
کالنشهری ،تمرکززدایی جمعیت
 استانهای خراسان شمالی ،خراسان رضوی و خراسان جنوبی ،نیمه شمالیسیستان و بلوچستان :الگوی توسعه نظام سکونتگاهی بهصورت شبکه شهری چند
مرکزی خوشهای با رویکرد توسعه مکانهای مرکزی ،توسعه مناطق کالنشهری
(بهاستثنای منطقه کالنشهری مشهد) ،تقویت حداکثری جمعیتپذیری (بهاستثنای
کالنشهر مشهد) و توسعه شهرها در همه سطوح
 استانهای خوزستان ،ایالم ،کرمانشاه ،کردستان ،آذربایجان شرقی و غربی واردبیل :الگوی توسعه نظام سکونتگاهی بهصورت شبکه شهری چند مرکزی خوشهای
با رویکرد تثبیت مناطق کالنشهری ،توسعه شهرهای کوچک و میانی ،توسعه مکانهای
مرکزی ،تقویت جمعیتپذیری ،تقویت روستاهای مرکزی مرزی
 استانهای زنجان ،قزوین ،فارس ،کرمان ،یزد ،سمنان ،قم ،مرکزی ،همدان،چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد ،لرستان :بهصورت شبکه شهری چند
مرکزی خوشهای با رویکرد توسعه مکانهای مرکزی ،تثبیت مناطق کالنشهری ،توسعه
شهرهای کوچک و میانی ،تقویت کانونهای روستایی متوسط و بزرگ

 .۱۶۴کاربست رویکرد شهر هوشمند و خالق بهویژه در شهرهای سطح یک با بهکارگیری
فناوریهای نوآوری نظیر اینترنت اشیا ،هوش مصنوعی ،پهپادها ،رباتها ،مواد هوشمند،
سنسورهای پیشرفته ،واقعیت مجازی ،واقعیت افزوده ،چاپ سهبعدی و...

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

9۳

 -۱۵ ارتقاء پویایی نظام کوچ ،حفظ و تقویت میراث معنوی و زیست جامعه عشایری
 .۱۶۵تقویت و احیای ارزشهای اصیل فرهنگی ،تاریخی ،قومی و بومی جامعه عشایر
 .۱۶۶تقویت نقش چند کارکردی مناطق عشایری و نظام مشارکت تشکلهای عشایری در
امنیت ملی ،امنیت غذایی و پایداری محیطزیستی
 .۱۶۷تنوعبخشی به فعالیتهای اقتصادی ،توسعه زنجیره ارزش و برندسازی محصوالت
تولیدی و صنایعدستی جامعه عشایری
 .۱۶۸توسعه بومگردی ،طبیعتدرمانی و گردشگری جامعهمحور ،مبتنی بر جاذبههای طبیعی،
فرهنگی و تاریخی منحصربهفرد مناطق و جامعه عشایری
 .۱۶۹ارزش افزایی اقتصادی منابع موجود در مناطق دورافتاده ،صعبالعبور ،حاشیهای و مرزی
 .۱۷۰حفظ تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی دامی و گیاهی مناطق عشایری
 .۱۷۱حفظ یکپارچگی قلمرو و محدوده حقوق عرفی عشایر
 .۱۷۲ارتقاء شاخصهای رفاه و کیفیت زندگی جامعه عشایری
 -۱۶ حفظ و جذب جمعیت در روستاها با تأکید بر ارتقاء پویایی و ماهیت تولید محور
بودن روستاها
 .۱۷3ساماندهی و تقویت منظومههای روستایی و ایجاد مناطق روستا شهری همکار و همپیوند
 .۱۷۴تقویت پیوند روستاها با شهرهای کوچک و میانی
 .۱۷۵ممانعت از تبدیل بیرویه نقاط روستایی به شهر
 .۱۷۶تقویت مکانهای مرکزی روستایی با تأکید بر نیمه جنوبی و شرقی کشور
 .۱۷۷تنوعبخشی به فعالیتهای اقتصادی روستاها و تعریف نقش و عملکرد خاص برای
روستاهای دارای مزیت نسبی و رقابتی
 .۱۷۸تقویت نظام نهادی و تصمیم سازی پیوستار توسعه شهری-روستایی در بستر شبکه منطقهای
 .۱۷۹ایجاد محیط روستایی بومگرا ،منسجم و همسو با صیانت از میراث طبیعی ،تاریخی ،فرهنگی
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 -۱7 ارتقاء گردشگری و آوازه میراث فرهنگی ،تاریخی و طبیعی ایران و گسترش
گردشگری بوم آورد ،اجتماعمحور ،فرهنگ مبنا ،خالق و متنوع در پهنه سرزمین
 .۱۸۰فرهنگ مبنا نمودن صنعت گردشگری در مناطق گردشگری ایران با رویکرد ارتقاء
تعامل جامعه میزبان و میهمان
 .۱۸۱ظرفیتسازی و تسهیل فرآیند جذب گردشگران خارجی
 .۱۸۲صیانت و حفاظت فیزیکی ،حقوقی و معنایی میراث تاریخی ،طبیعی و فرهنگی در
مقابل هرگونه تهدید اعم از زوال ،تجاوز ،سرقت و تخریب با تأکید بر مشارکتهای مردمی
 .۱۸3بهرهگیری از رویکرد برندسازی مکانی و معرفی آوازه قلمروهای خاص میراث
فرهنگی ،تاریخی و طبیعی کشور از جمله میراث مرتبط با کشاورزی و دانش بهرهگیری از آب
(مانند قنات ،کاریز ،آب انبار ،پلها و سدهای تاریخی) ،انرژیهای پاک (آسباد ،آسیاب،
دستکند) ،دانش سنتی تولید (دریانوردی ،لنج سازی ،ابریشمکشی و )...و گونههای منحصربهفرد
جنگل ،بیابان و موزههای ملی و منطقهای
 .۱۸۴احیاء و تقویت نمادها و رویدادهای ملی ،منطقهای ،مذهبی و قومی انسجامبخش در
پهنه جغرافیایی کشور
 .۱۸۵اولویتبخشی به هدف غایی گردشگری برای گفتمانسازی ،ایجاد همبستگی و ارتباط
اجتماعی سرزمینی در سطح ملی و بینالمللی
 .۱۸۶احیاء هنرهای رو به فراموشی و تقویت تولید و بازرگانی صنایعدستی
 .۱۸۷حفظ و احیاء هویت ،آیینها ،سنتها و مراسم ویژه اقوام مختلف حوزه تمدنی ایران
 .۱۸۸معرفی و حمایت از گنجینههای زنده بشری ،مشاهیر و مفاخر فرهنگ ،هنر و حوزه
تمدنی ایران
 .۱۸۹توسعه و بهکارگیری فناوریهای نوین نظیر اینترنت اشیاء و واقعیت گسترده (شامل
واقعیت افزوده ،واقعیت مجازی و )...در توسعه گردشگری و معرفی میراث فرهنگی کشور
 .۱۹۰تجهیز زیرساختها و توسعه شبکههای یکپارچه گردشگری
 -محور گردشگری ساحلی-دریایی شمال از بندر ترکمن تا آستارا
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 محورگردشگری ساحلی-دریایی خلیجفارس و دریای عمان از گواتر تا بندر ماهشهر حلقه گردشگری دریاچه ارومیه :شهرهای بناب -میاندوآب -نقده -ارومیه-سلماس -شبستر -عجب شیر
 محور گردشگری ارسباران :جلفا -خدا آفرین -کلیبر -اصالندوز و پارسآباد حلقه گردشگری طبیعی-تاریخی-فرهنگی :یزد ،اصفهان ،شیراز و کرمان حلقه گردشگری تاریخی -طبیعی :همدان -سنندج -مریوان -پاوه -کرمانشاه(اورامانات)
 محور گردشگری راه ابریشم :سرخس -مشهد -سمنان -تهران -کرج-قزوین -زنجان -تبریز -بازرگان
 محور گردشگری طبیعی-تاریخی :آستارا -اردبیل -تبریز -ارومیه محور گردشگری دفاع مقدس (راهیان نور) :آبادان ،خرمشهر ،اهواز ،سوسنگرد،بستان ،هویزه ،ایالم -کرمانشاه-
 محورگردشگری طبیعی زاگرس :یاسوج-شهرکرد-خرم آباد-ایالم-کرمانشاه -سنندج محور گردشگری طبیعی چابهار-زاهدان محور گردشگری تاریخی :زابل-زاهدان -بم-کرمان محور گردشگری مذهبی :مشهد ،شهرری ،قم و شیراز محور گردشگری عتبات عالیات :محورهای اتصالدهنده مرزهای خسروی،مهران ،چذابه و شلمچه به شهرهای بغداد ،کربال و نجف در عراق
 قطبهای گردشگری سالمت :در شهرهای تهران ،اهواز ،کرمانشاه ،تبریز،رشت ،مشهد ،چابهار ،زاهدان ،بندرعباس ،یزد ،کرمان ،شیراز ،اصفهان ،سنندج،
اردبیل و ایالم
 پهنههای گردشگری کویری :بهویژه در استانهای یزد ،کرمان ،خراسان جنوبی،سمنان ،اصفهان ،قم و سیستان و بلوچستان

9۶
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 محورهای گردشگری کویری :بافق-یزد -طبس -بیرجند /نائین -خور وبیابانک -دامغان /کرمان-شهداد-نهبندان -بیرجند /زاهدان-بم -کرمان

نقشه  -۱۳محورها ،قطبها و پهنههای گردشگری

1

 -۱۸ توسعه شبکه ملی اطالعات ،ارتقاء ارتباطات بینالمللی و ارتقاء دسترسی به آن در
قلمروهای استقرار فعالیت و جمعیت
 .۱۹۱احداث ،توسعه و تجهیز زیرساختهای موردنیاز انتقال و ترانزیت اطالعات در
مقیاس بینالمللی از طریق ایجاد خدمات هاب ( )HUBمنطقهای و بینالمللی اطالعات
 .۱۹۲تقویت اتصال شبکه ارتباطی کشور به کشورهای همجوار بهمنظور تبادل و انتقال
اطالعات و برقراری ارتباطات بینالملل

 - 1برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  ۲اطلس نقشههای سند ملی و استان خوزستان آمایش سرزمین در افق 1۴10
مصوب شورای عالی آمایش سرزمین  /قسمت اول نقشههای ملی مراجعه فرمایید.
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 .۱۹3ارتقاء پایداری ارتباطات بینالملل ،هاب رومینگ بینالملل و حضور در نقاط متنوع
تبادل ترافیک جهانی
 .۱۹۴افزایش کیفیت و سرعت خدمات پهن باند برای ساکنان و فعاالن اقتصادی همه مناطق
 .۱۹۵حفظ نقاط مداری ،توسعه ارتباطات ماهوارهای منظومهای و خدمات سنجش از دور
و پایشگری فضایی برای کلیه بخشهای اقتصادی ،اجتماعی و کشاورزی
 .۱۹۶توسعه کاربرد هوش مصنوعی ،اینترنت اشیاء ،محاسبات کوانتومی و شبکه ابری برای
ارتباطات دادهای پرسرعت و کاربردهای آن در پهنه کشور
 .۱۹۷تقویت حکمرانی خوب فضای مجازی و ارتقاء امنیت آن
 -۱9 سازماندهی و پیوستگی شبکه حمل و نقل ترکیبی و لجستیک متناسب با کانونهای
استقرار فعالیت و جمعیت
 .۱۹۸توسعه شبکه حملونقل با رویکرد حملونقل یکپارچه با اولویت اتصال شهرهای
سطح یک
 .۱۹۹تکمیل ،تقویت و تجهیز محورهای ارتباطدهنده نظام سکونتگاهی و مراکز اصلی
فعالیت نیمه شرقی کشور به محورهای اصلی منطبق بر گذرراه های بینالمللی
 گذرراه ارتباطی سواحل مکران از چابهار تا بندرعباس گذرراه های ارتباطدهنده سکونتگاههای پسکرانه سواحل مکران از جاسک تاکرمان و از مرز کوهک تا جیرفت
 گذرراه های بندرعباس -شیراز /شیراز-عسلوئیه /بجنورد-سبزوار-بجستان گذرراه های کویری کرمان  -بیرجند  /کرمان-مشهد /بیرجند -سمنان .۲۰۰تکمیل ،تقویت و تجهیز محورهای ارتباطدهنده نظام سکونتگاهی و مراکز اصلی
فعالیت نیمه غربی کشور به محورهای اصلی منطبق بر گذرراه های بینالمللی
 .۲۰۱تقویت ارتباطپذیری و اتصالپذیری دروازههای مرزی به پهنه سرزمین با رعایت کامل
مالحظات و الزامات دفاعی و امنیتی و پدافند غیرعامل

9۸
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 .۲۰۲هوشمند سازی شبکه لجستیک با تأکید بر دیجیتال شدن فرآیندها ،زنجیره تأمین
هوشمند ،بهکارگیری فناوریهای نوآورانه (اینترنت اشیاء ،هوش مصنوعی ،رباتها ،پهپادها،
چاپ سهبعدی ،پیشرانهای الکتریکی ،ناوگان خودران )...،و تجارت الکترونیک
 .۲۰3ایجاد مراکز لجستیک تخصصی کشاورزی ،صنعتی و معدنی و چند عملکردی
متناسب با ظرفیتها و پهنههای تولید کاال بر مبنای الگوی مطلوب استقرار فعالیتها

نقشه  -۱۴گذرراههای بینالمللی و ارتباطی نظام سکونتگاهی و مراکز اصلی فعالیت در افق ۱۴2۴

1

 - 1برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  ۲اطلس نقشههای سند ملی و استان خوزستان آمایش سرزمین در افق 1۴10
مصوب شورای عالی آمایش سرزمین  /قسمت اول نقشههای ملی مراجعه فرمایید.
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 -2۰ افزایش جمعیت و توسعه فعالیت در مناطق مستعد کمتراکم بهویژه مناطق مرزی،
جزایر راهبردی و سواحل جنوبی
 .۲۰۴تخصیص سهم درآمدی حاصله از استقرار فعالیتها در جزایر و سواحل به توسعه
این مناطق
 .۲۰۵ارائه مشوقها و تسهیل جذب سرمایهگذاریهای ملی و بینالمللی در استقرار
فعالیتهای جدید بهویژه در مناطق مرزی
 .۲۰۶اتخاذ رویکرد منظومهای و شبکهای برای توسعه جزایر و مدیریت یکپارچه آنها
 .۲۰۷ارتقای جایگاه ،سطح و عملکرد رقابتی فرودگاهها و بنادر در جزایر با اولویت کیش،
قشم و ابوموسی
 .۲۰۸تقویت و فعالسازی ظرفیتهای رقابتی بانکرینگ (سوخت رسانی به کشتی ها) در
جزیره قشم
 .۲۰۹تعریف نقش خاص برای جزایر راهبردی در مجموعه نظام فعالیتی جزایر (توسعه
فعالیتهای دریامحور نظیر شیالت ،انرژیهای نو ،گردشگری ،تجارت ،ترانزیت ،خدمات
بندری ،سوخترسانی ،ساخت و تعمیرات کشتی)
 .۲۱۰تقویت پیوند بین جزایر و سرزمین اصلی
 .۲۱۱ایجاد و تقویت زیرساختها متناسب با نقش و عملکرد جزایر
 .۲۱۲نقش آفرینی و مشارکت نظامند جامعه محلی در توسعه جزایر
 .۲۱3تأمین منابع پایدار آب و انرژی با تأکید بر استفاده از منابع تجدیدپذیر خورشیدی و
امواج در جزایر
 .۲۱۴هدایت هدفمند جریانهای مهاجرتی به سمت مناطق مستعد کم تراکم
 .۲۱۵تقویت زیرساختها و شبکههای زیربنایی نواحی شرقی و جنوبی کشور
 .۲۱۶تأمین منابع آب پایدار و ارائه خدمات آموزشی ،بهداشتی و درمانی مناسب بهویژه
نیمه شرقی و جنوب شرقی کشور
 .۲۱۷نگهداشت و افزایش جمعیت در شهرهای کوچک و روستاهای مرزی

۱۰۰
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 .۲۱۸هدایت جریان سرمایه ناشی از مبادالت مرزی برای ایجاد زیرساختها و تقویت
تولیدات محلی
 .۲۱۹آزادسازی حریم سواحل و ممانعت از استقرار جمعیت و فعالیت در حریم سواحل
 -2۱ ارتقاء سرمایه اجتماعی و نظام حکمروایی سرزمینی عدالتمحور و مردمگرا
 .۲۲۰افزایش پاسخگویی و مسئولیتپذیری نهادهای دولتی و حاکمیتی در مسائل اجتماعی
و فرهنگی
 .۲۲۱ایفای نقش نهادهای دولتی و حاکمیتی به عنوان تسهیلگر در مسائل اجتماعی و فرهنگی
 .۲۲۲افزایش سهم و نقش شبکههای اجتماعی رسمی و نهادهای مرجع در جهتدهی به
مطالبات و خواستههای شهروندان
 .۲۲3افزایش اختیار استانها در سیاستگذاری و تصمیمگیری در خصوص مسائل اجتماعی
و فرهنگی
 .۲۲۴اجتناب از امنیتی کردن پدیدهها و مسائل اجتماعی (سطح کالن کشور و استانها و
سطوح محلی) و اتخاذ رویکردهای نرم و اجتماعی در این حوزه
 .۲۲۵تمرکز بر فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی خاص اعتمادسازی و منطبق بر خواستهها
و گرایشهای ساکنان مناطق مختلف سرزمین
 .۲۲۶توانمندسازی اجتماعات محلی و مشارکت دادن مردم در فرایندهای تصمیمسازی و
اجرای برنامههای توسعه
 .۲۲۷کاهش آسیبهای اجتماعی با تأکید بر نقشآفرینی نهادهای غیردولتی و مردم محور
 .۲۲۸تسهیل در شکلگیری و تداوم فعالیت سازمانهای مردمنهاد بهعنوان یک عامل مؤثر
در اقدامات توسعهای
 .۲۲۹فراهم نمودن دسترسی عادالنه به زیرساخت و خدمات بهویژه آموزشی ،بهداشتی و
درمانی با کیفیت مطلوب در سراسر کشور بخصوص مناطق مرزی و کمتر برخوردار
 .۲3۰حکمروایی انسجام بخش و مدیریت یکپارچه سرزمینی
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 .۲3۱اتخاذ و اجرای اصول حکمروایی خوب (نظیر فساد ستیزی ،پاسخگویی ،شفافیت،
مسئولیتپذیری ،برابری و همهشمولی ،حاکمیت قانون ،مشارکت ،اجماعگرایی) توسط نهادها
و سازمانهای دولتی و حاکمیتی
 .۲3۲ارتقاء امید به زندگی ،تأمین سالمت ،تغذیه سالم جمعیت و دسترسی به مسکن
مناسب برای ساکنان همه مناطق کشور
 .۲33گسترش پوشش و دسترسی به بیمههای اجتماعی
 -22 تقویت انسجام ملی و ارتقاء هویت ایرانی -اسالمی
 .۲3۴تقویت تعامالت و پیوندهای مناطق پیرامونی سرزمین با مناطق درونی
 .۲3۵ایجاد زمینه مشارکت جمعی اقوام و گروههای مذهبی در توسعه و امنیت مناطق
مختلف کشور بهویژه مناطق مرزی
 .۲3۶تفویض اختیار به نهادها و تشکلهای منطقهای در سیاستگذاریهای توسعه
منطقهای در چارچوب سیاستهای کالن کشور
 .۲3۷احیا و توسعه نمادهای اسالمی ایرانی با حفظ تنوع فرهنگی در پهنه سرزمین
 .۲3۸تبیین ،ترویج و نهادینهسازی سبک زندگی سالم اسالمی ایرانی و خانواده محور
 -2۳ تأمین امنیت همهجانبه و بازدارنده
 .۲3۹ساماندهی کلیه مؤلفههای قدرت ملی به منظور تابآوری راهبردی در مقابل تهدیدات و
امکان بهرهگیری توأمان آنها در زمان تهدید و جنگ در قالب الگوی بازدارندگی و امنیت همهجانبه
 .۲۴۰توسعه همگرایی و همافزایی در منطقه ژئوپلیتیکی خلیجفارس
 .۲۴۱ساماندهی ،توانمندسازی و ممانعت از گسترش سکونتگاههای غیررسمی بهویژه
پیرامون کالنشهرها
 .۲۴۲تغییر و اصالح شیوههای امنیتی مدیریت سرزمین بهویژه مناطق مرزی با تأکید بر
مشارکت جوامع محلی

۱۰2
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 .۲۴3مبنا قرار دادن رویکردهای اجتماعی و مردمی برای تأمین امنیت در راستای تحقق
امنیت پایدار مردمی
 .۲۴۴تقویت جمعیتپذیری نقاط روستایی و شهرهای کوچک و میانی واقع در حاشیه کویر
و مناطق مرزی بهمنظور ارتقاء امنیت منطقه
 .۲۴۵تقویت و بسترسازی امنیت همهجانبه (غذایی ،آب ،محیطزیست ،اجتماعی،
اقتصادی و  )...با حفظ پایداری و تابآوری سرزمین
 .۲۴۶تقویت سازه دفاعی-امنیتی قوی تضمینکننده بازدارندگی
 -2۴ رعایت مالحظات و الزامات دفاعی و پدافند غیرعامل در استقرار جمعیت و
فعالیت در پهنه سرزمین
 .۲۴۷افزونگی شبکهها و سامانهها به منظور کاهش آسیبپذیری آنها در مقابل تهدیدات
سخت و نرم (سایبرالکترونیک ،امنیتی ،فرهنگی ،زیستی ،گیاهی ،شناختی و )...و فراهم نمودن
امکان ادامه کارکردهای ضروری آنها در شرایط بحرانی
 .۲۴۸ذخیرهسازی راهبردی ،موازیسازی زیرساختها و تنوعبخشی و پایدارسازی
سامانهها و شبکهها
 .۲۴۹کاهش اتکا کشور به تنگه هرمز با تأکید بر توسعه سواحل مکران
 .۲۵۰رعایت تناسبهای قومی فرهنگی موردنیاز در استقرار فعالیت و جمعیت در سرزمین
 .۲۵۱تمرکززدایی و جلوگیری از تجمیع تأسیسات حیاتی ،حساس و مهم
 .۲۵۲کاهش آسیبپذیری و پایدارسازی زیرساختهای حیاتی و حساس ،کوچکسازی و
موازیسازی سامانههای خدماتی و پشتیبانی
 .۲۵3تقویت و توسعه سامانهها و زیرساختهای رصد ،پایش و تشخیص تهدیدات زیستی
در سطوح کالن ملی بهویژه در مناطق مرزی
 .۲۵۴ایجاد سازوکارهای فرماندهی و مدیریت یکپارچه بحران در سطوح محلی ،منطقهای و ملی
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 .۲۵۵ارتقاء ایمنی تأسیسات و حداقل سازی اثرات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه و
بحرانی در صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی ،برق و هستهای بر مناطق همجوار
ماده  -۵سازمان فضایی مطلوب
شبکه چندسطحی ،چند مرکزی و چند عملکردی ،اقتصاد متنوع و دریا پایه ،نظام
سکونتگاهی پویا و نقش آفرین ،افزایش جمعیت و توسعه فعالیت در مناطق مستعد کمتراکم
بهویژه در مناطق مرزی ،جزایر راهبردی و سواحل جنوبی و پیوند مناسبات ایران با دنیا ،از
مهمترین ویژگیهای سازمان فضایی ایران در سال  ۱۴۲۴است که منجر به توسعه متعادل،
متوازن و انسجام فضایی سرزمین شده است.
سرزمین ایران به عنوان قلب منطقه جنوب غرب آسیا ،نقشی مفصلی در مسیر گذرراه های
ترانزیت بینالمللی و منطقهای و شبکه اطالعات و ارتباطات آسیا و اروپا ایفا میکند .بهرهمندی
از این موقعیت راهبردی و مزایای اقتصادی آن ،منجر به ارتقاء وزن ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی
ایران در منطقه شده است.
پیوند مناسبات سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایران با کشورهای منطقه و جهان در
دو سطح برقرار است .در سطح اول ،شهر تهران ،با نقش مدیریت ،نظارت و راهبری ارتباطات
بینالمللی و با همکاری شهرهای تبریز ،مشهد ،کرمانشاه ،اهواز ،بندرعباس ،شیراز ،اصفهان،
کرمان ،زاهدان ،چابهار ،رشت و ساری تعامل کشور با جهان را برقرار ساخته و به شبکه شهرهای
جهانی پیوستهاند .در سطح دوم با اعطاء نقش مدیریت تعامالت میانمرزی به شهرهای الیه
پیرامونی سرزمین در استانهای مرزی (به عنوان مرکز تسهیل و پشتیبانی تعامالت میانمرزی با
کشورهای همسایه) ،ارتباط ایران با همسایگان دارای مرز مشترک آبی و خاکی برقرار است.
چابهار به عنوان درگاه اقیانوسی و داالن اقتصادی سرزمین ،با ویژگیهایی نظیر کانون
مبادالت اقتصادی دریا پایه ،قطب تجارت و محور اصلی ترانزیت منطقه مکران در شبکه
ارتباطات بینالمللی نقشآفرینی میکند.

۱۰۴
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زیرساختهای اتصال شهرهای مرزی به مبادی مرزی و مراکز توزیع و تأمین کاال در دو
سوی مرز تقویتشده و خدمات آموزشی-درمانی -گردشگری به شهروندان کشورهای همسایه
در کانونهای سکونتگاهی مرزی ارائه میشود.
استقرار فعالیت و جمعیت در قلمروهای مستعد توسعه شکلگرفته و سازگار با محیطزیست و
متناسب با اثرات تغییر اقلیم است .قلمروهای منحصربهفرد و ارزشمند طبیعی به ویژه اکوسیستمهای
دریایی و ساحلی ،جنگلهای طبیعی ،تاآلبها ،رودخانهها و پیکرههای آبی کشور حفاظت و احیاء
شده است .خدمات اکوسیستمی سرزمین ارزشگذاری و در ارزیابی اقتصادی لحاظ شده است و
آالیندههای محیطی به ویژه انواع پسماندها با فنآوریهای نوین مدیریت شدهاند.
مدیریت جامع و یکپارچه حوضههای آبخیز تحققیافته و رویکرد حکمروایی پایدار آب و
تعادل بخشی کمی و کیفی بین منابع و مصارف جاری است .آب پایدار موردنیاز استقرار فعالیت
و جمعیت از طریق مدیریت هوشمند منابع آب و بهرهبرداری از منابع آب سبز ،منابع آب
نامتعارف مانند نمکزدایی آب دریا و بازچرخانی آب خاکستری تأمین شده است.
ایران بهواسطه بهرهمندی از منابع غنی انرژیهای هیدروکربوری و تجدیدپذیر ،تعاملی
سازنده و دوجانبه با کشورهای همسایه و کشورهای واقع در عمق راهبردی حوزههای ژئوپلیتیک
در زمینه صادرات و تبادالت انرژی دارد .همچنین ،با انعقاد پیمانها و تفاهمنامههای بینالمللی
در سطح منطقه ،ضمن دستیابی به بازارهای هدف در کشورهای همسایه ،روابط فرهنگی و
اجتماعی را تعمیق بخشیده و معضالت محیطزیستی منطقه بهویژه کانونهای گردوغبار را مهار
و پایداری منابع آبهای مرزی را تضمین نموده است.
کشور با تولید محصوالت متنوع دانشبنیان با ارزش صادراتی باال ،ضمن کاهش خام فروشی،
در زنجیره ارزش جهانی نقشآفرینی نموده است .سیاستهای منعطف و محلی در تولید و رقابت
در عرصه روابط بینالملل اتخاذ و اقتصاد غیررسمی در مناطق مرزی ساماندهی شده است .مراکز
رشد فنآوری اطالعات و ارتباطات و مناطق دیجیتالی توسعهیافته و زیستبومهای کارآفرینی
نوآورانه ارتباط مطلوب دانشگاه و صنعت را برقرار نموده است.
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پهنهها و قطبها و کانونهای فعالیتی کشاورزی سرزمین در افق توسعهیافتگی با بهرهبرداری
از مزیتها و قابلیتهای سرزمین و تحوالت فناورانه در مقیاس فراملی ،ملی و منطقهای در
قالب شبکههای همکار در سرزمین نقشآفرینی میکنند .تولید محصوالت راهبردی و ویژه
صادراتی با ارزشافزوده باال در پهنههای مستعد توسعه ،افزایش بهرهوری تولید کشاورزی و
تأمین امنیت غذایی را فراهم نموده است.
خام فروشی مواد معدنی متوقفشده و سهم ارزشافزوده صنعت و صنایع معدنی با کاربست
رویکرد توسعه خوشهای در افق  ۱۴۲۴تحققیافته است .مراکز فعالیتهای صنعتی و معدنی
اولویتدار ملی مبتنی بر تخصصها و مزیتهای منطقهای در قالب شبکه همکار در پهنه
سرزمین ایفای نقش مینمایند.
مزیتها و قابلیتهای گردشگری سرزمین در قالب پهنهها ،محورها و قطبهای گردشگری
جذاب ،آوازه ایران را در حوزه گردشگری بینالمللی ارتقاء داده است .استقرار برخی
سکونتگاههای در حاشیه مانده بر مدار گردشگری ،عاملی مهم در توسعه مطلوب و خروج آنها
از انزوا است.
در سال  ۱۴۲۴تهران همچنان پایتخت سرزمین ایران است .تحدید جمعیت در منطقه
کالنشهری تهران و تمرکززدایی فعالیتی از شهر عامل مهمی در تعدیل جمعیت تهران است.
ارتقاء جایگاه عملکردی و خدماتی شهرهای مشهد ،اصفهان ،تبریز ،شیراز ،کرمانشاه ،اهواز،
بندرعباس ،کرمان ،زاهدان ،چابهار ،رشت و ساری با توزیع جغرافیایی مطلوبی که دارند عاملی
مهم در کاهش تمرکز فعالیتهای صنعتی و جمعیت در شهر تهران هستند و نظام سکونتگاهی
و سلسلهمراتب خدماترسانی پهنه کشور را به تعادل رسانده است.
شبکه شهرهای سطح دو و مجموعه شهرهای همکار آنها که در پیوند عملکردی و خدماتی
با شهرهای سطح یک قرار دارند منجر به استقرار متعادل فعالیت و جمعیت در سرزمین ایران
شده است و با فعالیتهای هم پیوند در قالب محورها و پهنههای عملکردی همافزا در سطوح
فراملی ،ملی و منطقهای نقشآفرینی میکنند.

۱۰۶
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شهر منطقهها به عنوان سطح فضایی جدید برنامهریزی در مقیاسی فراتر از مناطق
کالنشهری با نقشآفرینی در پهنههای شمال و جنوب ،شرق و غرب و میانه سرزمین ،عامل
اصلی انسجام و تعادل فضایی در سازمان فضایی سرزمین هستند.
در راستای جلوگیری از تشدید پدید تمرکز در سرزمین و ممانعت از گسترش کالبدی و
پراکندهرویی مناطق کالنشهری ،تمرکززدایی از مناطق کالنشهری به مهمترین سیاست مدیریت
مناطق کالنشهری بهویژه در شهرهای تهران ،اصفهان ،کرج ،مشهد ،رشت ،تبریز و شیراز تبدیل
شده است .به همین منظور رشد جمعیتی و کالبدی در شهرهای مادر همه مناطق کالنشهری
کشور محدود شده است.
نظام بهداشت و درمان و آموزش عالی کشور متناسب با سطوح یک و دو نظام سکونتگاهی،
خدمات تخصصی سطح یک و دو را در حوزه نفوذ عملکردی این شهرها ارائه میکنند و با
توزیع فضایی مناسبی که صورت گرفته ،سازمان مطلوب و متعادلی از خدماترسانی بهداشت
و درمان و آموزش عالی در پهنه سرزمین برقرار است.
شبکه پیوسته حمل و نقل ترکیبی و لجستیک متناسب با کانونهای استقرار فعالیت و
جمعیت سازماندهی شدهاند .مراکز لجستیکی در جهت بهینهسازی فرآیندهای زنجیره تأمین و
توزیع بار و کاهش هزینهها در سه سطح بینالمللی ،ملی ،منطقهای و مراکز لجستیک تخصصی
کشاور زی و صنعتی متناسب با الگوی استقرار فعالیت و جمعیت در سرزمین ایجاد شدهاند.
میرجاوه ،میلک ،ماهیرود ،دوغارون ،سرخس ،اینچه برون ،آستارا ،بازرگان ،سیرانبند ،باشماق،
خسروی ،شلمچه ،چابهار ،جاسک ،بندرعباس ،خوزستان ،بندر امام خمینی (ره) ،بندر امیرآباد
و بندر انزلی بهعنوان دروازههای اصلی ارتباطی کشور با شبکه جریانهای بینالمللی ،برخی از
مراکز لجستیک در سطح بینالمللی هستند.
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نقشه  -۱۵سازمان فضایی مطلوب در افق ۱۴2۴

۱۰7

1

 - 1برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  ۲اطلس نقشههای سند ملی و استان خوزستان آمایش سرزمین در افق 1۴10
مصوب شورای عالی آمایش سرزمین  /قسمت اول نقشههای ملی مراجعه فرمایید.

۱۰۸
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نقشه  -۱۶شبکه چندسطحی ،چندمرکزی و چند عملکردی

1

 الزامات تحقق و اجرایی شدن سند
ماده  -۶به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و استمرار و پویایی مطالعات آمایش
و بازنگری دورهای سند (پنجساله) و نظارت بر اجرای سند ملی و استانی ،سازمان موظف است،
ظرف مدت حداکثر شش ماه ،سامانه پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور را تهیه و آماده
بهرهبرداری نماید .کلیه دستگاههای اجرایی ،نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی موظف هستند
ضمن تکمیل اطالعات و دادههای مکانی مستند و موردنیاز سامانه ،طرحها و پروژههای عمرانی،
توسعهای ،سرمایهگذاری ،تولیدی و مشارکتی خود را قبل از مراحل تصویب و اجرا در سامانه

 - 1برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  ۲اطلس نقشههای سند ملی و استان خوزستان آمایش سرزمین در افق 1۴10
مصوب شورای عالی آمایش سرزمین  /قسمت اول نقشههای ملی مراجعه فرمایید.

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

۱۰9

مذکور ثبت نموده و دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین انطباق آن را با اسناد آمایش سرزمین
در سطح ملی و استانی بررسی نماید .اجرای این طرحها منوط به نتیجه استعالم از سامانه است.
تبصره  -۱آئیننامه و ساز و کار اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه تهیه
و پس از تأیید کمیسیون تخصصی در شورای عالی آمایش سرزمین تصویب خواهد شد.
تبصره  -2با توجه اینکه جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین مصوب شورای عالی مورخ
 ۹۹/۵/۲در تدوین این سند موردتوجه بوده است ،لذا ماده  ۴این سند ،جایگزین مواد  3و ۴
جهتگیریها میشود.
ماده  -7سازمان مکلف است مفاد این سند را در تدوین برنامههای توسعه منطقهای،
برنامههای توسعه پنجساله اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و همچنین تنظیم بودجههای ساالنه
لحاظ نماید بهگونهای که سازمان فضایی مطلوب افق  ۱۴۲۴محقق گردد.
ماده  -۸سازمان موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط ظرف مدت یک سال نسبت
به منطقهبندی آمایشیکشور براساس سازمان فضایی مطلوب افق  ۱۴۲۴و تدوین اسناد آمایش منطقهای
اقدام نموده و پس از تأیید کمیسیون تخصصی ،برای تصویب به شورای عالی ارائه نماید.
ماده  -9تمامی دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلف به رعایت مفاد سند ملی آمایش
سرزمین میباشند .دستگاههای اجرایی مکلفاند با هماهنگی کامل با دبیرخانه و در چارچوب
بخشنامههای ابالغی دبیرخانه ،نسبت به تدوین تمهیدات ،دستورالعملها و یا بخشنامههای الزم به
منظور اجرای مفاد مرتبط با حوزه مأموریتی خویش ،ظرف مدت یک سال پس از تصویب سند اقدام
نموده و برای طی مراحل بررسی و تأیید در شورای عالی ،به دبیرخانه ارائه نمایند.
ماده  -۱۰وزارت کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط نسبت به تدوین
الیحه اصالح قانون تقسیمات سیاسی کشور و اصالح ضوابط مربوطه با توجه به مفاد سند ،ظرف
مدت یک سال اقدام نموده و برای بررسی و تأیید به شورای عالی ارائه نماید.
ماده  -۱۱وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان برنامه و بودجه و با توجه به مفاد سند
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نسبت به تهیه پیشنویس مصوبه آب قابل برنامهریزی ،ظرف مدت یک سال و بازنگری آن در
دورههای حداکثر پنجساله اقدام و برای بررسی به کمیسیون و تصویب به شورای عالی ارائه نماید.
ماده  -۱2وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با توجه به مفاد سند؛ الگوی کشت ملی و منطقهای را
با در نظر گرفتن آب قابل برنامهریزی مصوب ظرف مدت یک سال و بازنگری آن در دورههای حداکثر
پنجساله اقدام نموده و برای بررسی به کمیسیون تخصصی و تصویب به شورای عالی ارائه نماید.
به منظور پایش تغییرات کاربری اراضی سرزمین ،وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت
به تهیه نقشههای کاربری اراضی در سطح ملی به صورت پنجساله اقدام نموده و در اختیار
دبیرخانه قرار دهد .همچنین اراضی مستعد (مرغوب) کشاورزی با توجه به یافتههای مطالعات
سند ملی و استانی آمایش ،توسط وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه
کشور و وزارت نیرو ظرف مدت یک سال تعیین و برای بررسی به کمیسیون تخصصی و تصویب
به شورای عالی ارائه نماید.
ماده  -۱۳وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف است با توجه به سند و با همکاری سازمان
برنامه و بودجهکشور ،وزارت نفت ،سازمان حفاظت محیطزیست ،وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت
نیرو ،اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی نسبت به تعیین اولویتهای صنعتی ملی و استانی
اقدام و برای بررسی به کمیسیون و تصویب به شورای عالی ارائه نماید.
ماده  -۱۴کلیه دستگاههای اجرایی ،نهادهای عمومی ،مؤسسات ،شرکتها ،بنگاهها و
واحدهای صنعتی دولتی و غیردولتی و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفاند در حوزههای
جغرافیایی فعالیتهای خود نسبت به ایفای مسئولیت اجتماعی در قالب حفظ محیطزیست،
سالمت جامعه و میراث فرهنگی و طبیعی اقدام نمایند.
ماده  -۱۵دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است با همکاری
دستگاههای اجرایی ذیربط نسبت به تبیین الگوی توزیع فضایی و محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با
توجه به سند ظرف مدت یک سال اقدام و برای بررسی و تصویب به شورای عالی ارائه نماید.
ماده  -۱۶وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت شش ماه با همکاری سازمان
نسبت به تعیین محدوده هر شهرمنطقه اقدام و برای تصویب به شورای عالی ارائه نماید.

فصلسوم
سند آمایش استان خوزستان در افق
 ۱۴۱0مصوب شورای عالی آمایش
سرزمین
 ابالغیه سند آمایش استان خوزستان در افق  ۱۴۱۰مصوب شورای عالی آمایش
سرزمین به شماره  7۱۵۰۳۱مورخ ۱۳99/۱2/27

۱

شورای عالی آمایش سرزمین در جلسه مورخ  ،۱3۹۹/۱۲/۱۱در راستای عمل به تکلیف
جزء ( )۱بند (الف) ماده ( )۲۶قانون برنامه ششم توسعه کشور و به استناد بند (الف) ماده
( )3۲قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب  ۱3۹۵/۱۱/۱۰مجلس شورای
اسالمی) سند آمایش سرزمین شامل سند ملی و اسناد استانی که ممهور به مهر دبیرخانه شورای
عالی آمایش سرزمین گردیده است را مصوب و مقرر نمود:

 -۱از تاریخ ابالغ این سند ،رعایت مفاد آن برای کلیه دستگاههای اجرایی کشور الزامی
میباشد .شورای عالی آمایش سرزمین بهعنوان مرجع استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین،
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این سند را بر عهده دارد.

 - 1ویژهنامه  13۹۴به شماره  ۲۲157مورخ  1۴00/1/ ۲5در روزنامه رسمی منتشرشده است.
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 -۲دبیرخانه شورای اقتصاد و دبیرخانه کمیسیون ماده ( )۲3قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت ( )۲موظفاند پیش از بررسی هرگونه پیشنهاد طرح و پروژه ،از تطبیق اهداف و
جانمایی این طرحها و پروژهها با مفاد این سند اطمینان حاصل نمایند.
 -3شورای عالی آمایش سرزمین ،در راستای ارتقاء تحققپذیری و اجرای نتایج و
سیاستگذاریهای این سند ،ترتیبات حقوقی و قانونی الزم را فراهم نماید.
 -۴دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین ،شاخصها و سنجههای کمی رصد و پایش
تحقق و اجرای نتایج و سیاستگذاریهای این سند را تدوین و پس از طرح و بررسی در
کمیسیون تخصصی ،در پیوست سند قرار دهند.
 -۵استانداران و سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها مکلفاند بالفاصله اسناد آمایش
استانها را قبل از مطالعه و اجرای هرگونه طرح یا پروژهای با نتایج و سیاستگذاری سند ملی
آمایش سرزمین تطبیق دهند.
 -۶بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،کلیه بانکهای کشور و صندوق توسعه ملی
موظف هستند قبل از اعطای تسهیالت و تأمین منابع مالی سرمایهگذاری برای اجرای پروژهها،
از انطباق آنها با سند آمایش سرزمین اطمینان حاصل نمایند.
 -۷بهمنظور استقرار نظام راهبردی توسعه سرزمین و اجتناب از هدر رفت منابع کشور،
تمامی اسناد توسعه سرزمینی کشور (اعم از طرحهای راهبردی یا جامع دستگاههای اجرایی
کشور ،طرحهای جامع شهری و مانند آن) میبایست مبتنی بر سیاستگذاریها و
جهتگیریهای ابالغی این سند تدوین و یا در صورت تشخیص مغایرت (با هماهنگی با
دبیرخانه شوری عالی آمایش سرزمین) موردبازنگری قرار گیرند.
 -۸مالحظات امنیتی مدنظر وزارت اطالعات پس از طی مراحل تصویب ،به عنوان پیوست
محرمانه سند قرار خواهد گرفت.
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 سند آمایش استان خوزستان در افق  ۱۴۱۰مصوب شورای عالی آمایش سرزمین
به شماره  7۱۵۰۳۱مورخ  ۱۳99/۱2/27ابالغی معاون رییسجمهور و رییس سازمان
برنامه و بودجه کشور و رییس شورای عالی آمایش سرزمین
به استناد جزء یک بند (الف) ماده ( )۲۶قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و

ماده ( )3۲قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ،شورایعالی آمایش سرزمین در جلسه
مورخ  ،۱3۹۹/۱۲/۱۱سند آمایش استان خوزستان را درافق  ۱۴۱۰در دو قسمت راهبردی و
اجرایی به شرح زیر تصویب نمود:
سند آمایش استان خوزستان
ماده  -۱تعاریف و مفاهیم
در این سند اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
شورایعالی :شورایعالی آمایش سرزمین
دبیرخانه :دبیرخانه شورایعالی آمایش سرزمین
اهداف بنیادین توسعه فضایی استان :اهداف بنیادین بَرگرفته از اسناد فرادستِ سطوح
ملی -منطقهای و قابلیتها و مسائل استان در قالب رویکرد تفکر ارزشی احصاء و مبنایی برای
طراحی چشمانداز توسعه استان قرار میگیرد.
نقش استان در تقسیم كار ملی و منطقهای :نقشها و ماموریتهای استان در مقیاس ملی و
منطقهای بر اساس بررسی اسناد فرادست ،مطالعات پشتیبان و تحلیل روندها و گرایشات عمده
در طول دو دهه اخیر در استان ،تعیین میگردد.
چشمانداز توسعه استان و مأموریتهای آن :چشمانداز توسعه استان و مأموریتهای آن
مبتنی بر الزامات اسناد فرادست ،اهداف بنیادین ،قابلیتها و مسائل اساسی استان ،دیدگاههای
نخبگان و مقامات ارشد استانی و منبعث شده از نقاط لنگرگاهی (عملکردهای اصلی استان،
آوازه یا بِرند استان و  )...با رویکرد آیندهنگاری ارائه میگردد .عالوه بر این ،ماموریتهای توسعه
استان مبتنی بر الزامات درونی و بیرونی بیانیه چشمانداز ،مسیر هدف و ماموریت استان در
راستای تحقق چشمانداز را بیان میدارد.

۱۱۴

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

راهبردهای پابرجا :از مهمترین جهتگیریهای توسعه آتی استان است که بر اساس
سناریوهای مُتصور و سازمان فضایی وضع موجود استان تعیین میگردد.
شکلبندی کالن نظام فضایی :شکلبندی کالن نظام فضایی یا همان طرح پایه آمایش
استان ،مبتنی بر راهبردهای پابرجا و استنتاج الزامات فضایی این راهبردها ،قلمروهای اصلی و
مراﻛز عمده زیست و فعالیت ،شبکههای اصلی زیربنایی و ﻛریدورهای ارتباطی و قلمروهای
اولویتدار توسعه فعالیت و استقرار جمعیت و قلمروهای نامناسب توسعه فعالیت و استقرار
جمعیت استان را مشخص مینماید.
تخصصها و اولویتهای توسعه استان :تخصصهای نواحی(مناطق) استان در قالب
کُدهای تفصیلیتر فعالیتها و عرصههای اولویتدار توسعه در این نواحی (مناطق) در راستای
شکلبندی کالن نظام فضایی طرح میگردد.
سیاستهای سرزمینی توسعه بخشها در استان :مجموعه اقدامات و دستورالعملهای
معینی که در جهت رسیدن به هدف یا اهداف موردنظر در برنامه آمایش استان ،در چارچوبهای
راهبردهای مشخص شده تعیین و به اجرا گذاشته میشود.
تصویر سازمان فضایی استان در افق توسعه یافتگی :از رویهمگذاری الیههای مختلف شکلبندی
الگوی استقرار فعالیتها ،الگوی نظام سکونتگاهی ،الگوی نظام خدمات اجتماعی ،الگوی نظام
خدمات برتر ،الگوی شبکههای زیربنایی به همراه الیههای پایه نظیر الیههای پهنهبندیهای طبیعی،
تقسیمات کشوری و  ...تصویر شکلبندی سازمان فضایی استان را شکل میگیرد.
برنامههای اجرایی آمایش استان :مجموعهای از طرحها و پروژههای هماهنگ و همراستا
که در چارچوب یک برنامه(بخشی یا سرزمینی) شکل میگیرند و با اجرای آنها در چارچوب
جهتگیریهای کالن و روشهای اجرایی از پیش اندیشیده شده ،هدفهای برنامه آمایش استان
محقق میشود.
آب قابل برنامهریزی :سهم آب استان از منابع آب تجدیدپذیر حوضههای آبریز درجه ۲
سیگانه کشور که استان یکی از ذینفعان آن حوضه آبریز بوده و یا از طریق طرحهای انتقال
بینحوضهای ،منابع آب به استان منتقل میشود .منابع آب قابل برنامهریزی شامل منابع
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متعارف(سطحی و زیرسطحی) و منابع آب غیرمتعارف (پَساب و منابع آبشور و لبشور درون
سرزمینی و منابع آب نمکزدایی دریا) میباشد.
ماده  -2سند راهبردی آمایش استان خوزستان به قرار زیر است:
-2-۱

اهداف بنیادین

-

کارایی اقتصادی

-

کاهش عدم تعادلها

-

توسعه پایدار و متوازان

-

ارتقاء سطح امنیت استان از طریق بهکارگیری الزامات دفاعی ،امنیتی ،پدافندغیرعامل

و مدیریت بحران در برنامههای توسعهای استان
-2-2

نقش استان در تقسیم كار ملی و منطقهای

نقش و وظایف تخصصی استان در تقسیم كار ملی
صنعت
-

حفظ جایگاه یکم استان خوزستان در استخراج نفت و گاز و تولید فرآوردههای نفت

در کل استان.
-

حفظ جایگاه یکم و بازیابی سهم ممتاز استان خوزستان در صنایع شیمیایی و

پتروشیمی کشور (ساخت فرآوردههای کوره کک ،ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده ،مواد
شیمیایی اساسی به جز انواع کود و ترکیبات ازت ،ساخت مواد پالستیکی به شکل اولیه و ساخت
الستیک مصنوعی ،ساخت محصوالت و سموم دفع آفات و سایر مواد شیمیایی مورد مصرف،
ساخت انواع رنگ ،روغن جال و پوشش های مشابه ،مرکب چاپ و انواع بتونه ،محصوالت
دارویی ،مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و دارویی صابون و پاک کنندهها ،دترژانها،
فراوردههای تمیزکننده و پرداخت ،ساخت محصوالت شیمیایی طبقهبندی نشده و تولید الیاف
مصنوعی) و توسعه و ساماندهی صنایع شیمیایی و پتروشیمی در قلمرو فضایی شهرستانهای
هندیجان ،بهبهان ،امیدیه ،آغاجاری ،رامشیر ،آبادان و ماهشهر.

۱۱۶
-

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی
ارتقاء جایگاه استان در صنایع فلزات اساسی (ساخت آهن و فوالد اساسی ،ساخت

فلزات اساسی قیمتی و فلزات غیرآهنی) در قلمرو فضایی شهرستانهای آبادان – ماهشهر و در
منطقه ( ۱اهواز ،باوی،کارون و حمیدیه) ،منطقه ( ۴دزفول ،اندیمشک ،شوش ،شوشتر و
گتوند) و منطقه ( ۹دشت آزادگان و هویزه).
-

توسعه تولید و ارتقاء جایگاه صنایع غذایی و آشامیدنی (فرآورده های لبنی ،تولید

نشاسته و محصوالت نشاسته ای ،تولید محصوالت خبازی ،تولید کاکائو ،شکالت و انواع نقل
و آبنبات ،ساخت سایر محصوالت غذایی طبقه بندی نشده) در کل استان.
-

پیشرفت در صنایع ساخت وسایل نقلیه موتوری و تجهیزات حمل و نقل دریایی

(ساخت بدنه و اجزای بدنه وسایل نقلیه موتوری ،ساخت انواع لوکوموتیو راه آهن و تراموا و
تجهیزات ریلی ،ساخت و تعمیر انواع کشتی و قایق ،ماشینآالت و تجهیزات (ساخت انواع
پمپ ،کمپرسور ،شیر ،سوپاپ ،ساخت انواع بلبرینگ ،چرخ دنده ،تجهیزات مکانیکی انتقال
نیرو) ،الستیک و پالستیک (ساخت انواع محصوالت پالستیکی) ،قطعات و ادوات مورد نیاز
صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ،صنایع تبدیلی و تکیملی کشاورزی ،صنایع غذایی و صنایع
دریاپایه (ماشین آالت و تجهیزات در قلمرو فضایی مناطق ( ۴دزفول  ،اندیمشک  ،شوش ،
شوشتر و گتوند) ،منطقه ( ۵بهبهان ،آغاجاری و امیدیه) ،منطقه ( ۶رامهرمز ،رامشیر و هفتگل)،
منطقه ( ۷مسجد سلیمان ،اللی و اندیکا) و منطقه ( ۸ایذه و باغملک).
-

وسایل نقلیه و قطعات با تاکید بر مناطق ( ۱اهواز ،باوی،کارون و حمیدیه) ،منطقه ۲

(آبادان و خرمشهر) ،منطقه ( 3ماهشهر ،هندیجان و شادگان) ،منطقه ( ۶رامهرمز ،رامشیر و
هفتگل) ،و منطقه ( ۷مسجد سلیمان ،اللی و اندیکا).
-

توسعه تولید سیمان در قلمرو شهرستانهای بهبهان ،هفتکل و مسجد سلیمان.

-

توسعه تولید کاغذ و محصوالت کاغذی(ساخت خمیر کاغذ ،کاغذ و مقوا) در قلمرو

شهرستانهای آبادان ،خرمشهر ،اهواز ،سوسنگرد ،دزفول  ،کارون و شوش.
-

تولیدات دانش بنیان و صدور آن در سطح ملی و فراملی در بخش صنایع دریاپایه با

تاکید بر منطقه ( ۲آبادان و خرمشهر).
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گردشگری
-

احراز جایگاه ویژه در گردشگری فرهنگی ،تاریخی ،دفاع مقدس ،عتبات عالیات،

طبیعی در قلمرو فضایی کل استان.
-

توسعه توریسم درمانی در قلمرو فضایی شهرستان اهواز.

-

ارتقاء و توسعه گردشگری ترانزیت در قلمرو فضایی شهرستانهای بندر ماهشهر و

بندر امام خمینی (ره) به سمت شمال استان جهت گسترش بازارهای تجاری ،محور ترانزیتی،
گردشگری-زیارتی استان به لحاظ همجواری با کشور عراق ،دو محور اندیمشک – اهواز-
شلمچه -خرمشهر و چذابه ،دشت آزادگان و هویزه و محور دوم دهدز -ایذه -اهواز.
-

گردشگری آبی و دریایی با اولویت دریاچههای پشت سد در شهرستانهای دزفول،

بهبهان ،مسجد سلیمان ،ایذه ،گتوند و سواحل هندیجان و ماهشهر و سواحل رودخانه در اهواز
و آبادان خرمشهر ،سدهای کرخه ،اندیمشک و کارون سه و تاالب بین المللی شادگان و کل
سواحل خلیج فارس و اروند رود.
-

گردشگری صنعتی با اولویت شهرستانهای اهواز ،مسجد سلیمان ،آبادان ،خرمشهر و ماهشهر.

-

گردشگری پزشکی با اولویت شهرستانهای اهواز ،آبادان و خرمشهر.

کشاورزی
-

فعالیتهای زراعتی با تاکید بر کشت گندم  ،نیشکر ،کلزا و ذرت در قلمرو غرب و

شمال استان و در حوضه آبریز کارون بزرگ و در سقف آب قابل برنامهریزی و کشت کنجد در
قلمرو فضایی شهرستانهای حمیدیه ،بهبهان ،هویزه و کشت شلتوک (استمرار آن مشروط به
دستورالعمل های ابالغی سطح ملی) در قلمرو فضایی شهرستانهای شوشتر ،شوش ،اهواز،
باوی ،حمیدیه ،کارون ،باغملک و رامهرمز.
-

فعالیتهای باغداری در قلمرو فضایی شهرستانهای شادگان ،آبادان و اهواز (باوی،

کارون و حمیدیه) (نخیالت) ،دزفول و شوش و اراضی شیب دار شهرستانهای ایذه ،باغملک،
مسجد سلیمان ،اندیکا و اللی.
-

توسعه فعالیتهای شیالت در شهرستانهای آبادان  ،خرمشهر ،اهواز و هندیجان.

۱۱۸
-

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی
مرکز تولید فرآوردههای وابسته و تبدیلی محصول خرما در سطح ملی و فراملی در

شهرستانهای شادگان ،اهواز ،آبادان و بهبهان.
-

توسعه فعالیتهای دامپروری در قلمرو فضایی مناطق شرقی ،مرﻛزی تا جنوب شرقی

و شمالی استان در بهبهان و همچنین شهرستانهای اهواز ،شادگان ،دشت آزادگان ،هویزه،
آبادان ،خرمشهر ،ایذه ،باغملک ،هفتکل ،رامهرمز و رامشیر.
-

محصوالت استراتژیک نظیر گندم در قلمرو فضایی شهرستانهای شوش ،دزفول،

شوشتر -نیشکر در قلمرو فضایی شهرستانهای شوشتر ،شادگان ،باوی -ذرت در قلمرو
فضایی شهرستانهای شوش ،دزفول ،اندیمشک-کلزا در قلمرو فضایی شهرستانهای شوش،
بهبهان ،شوشتر.
-

تولید بذرهای کشاورزی به ویژه کلزا ،شبدر و غالت در قلمرو شهرستانهای شوش،

شوشتر ،دزفول ،اهواز ،باوی ،حمیدیه ،کارون ،بهبهان ،اندیمشک ،ایذه ،باغملک و نیشکر در
قلمرو فضایی شهرستانهای شوش ،شوشتر ،شادگان و اهواز ،باوی ،حمیدیه و کارون.
-

تولید صیفیجات و سبزیجات در قلمرو شهرستانهای دزفول ،بهبهان ،اندیمشک،

شوشتر ،حمیدیه و رامهرمز.
-

تولید گیاهان دارویی توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی در سطح قلمرو فضایی استان.

-

تولیدات دانشبنیان و صدور آن در سطح ملی و فراملی در بخش کشاورزی با تاکید بر

منطقه ( ۱اهواز ،باوی ،حمیدیه و کارون) و منطقه ( ۴دزفول ،اندیمشک ،شوش ،شوشتر و
گتوند) و منطقه ( ۵بهبهان ،آغاجاری و امیدیه).
خدمات
-

احراز جایگاه ویژه در تکنولوژیهای برتر (توسعه تكنولوژی نانو فنآوری و بایو

فنآوری ،انرژی های نوین از قبیل انرژی خورشیدی) ،تكنولوژی اطالعات و ارتباطات در قلمرو
شهرستان اهواز به عنوان مرکز .IT
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خدمات برتر
-

خدمات برتر  ITدر اهواز ،خدمات برتر کشاورزی در دزفول و خدمات برتر تجاری

در آبادان و خرمشهر.
آموزش عالی
خدمات آموزش عالی با مقیاس بینالمللی در قلمرو فضایی شهرستانهای اهواز

-

(به دلیل جایگاه تاریخی دانشگاه شهید چمران) و ارتقا سطح آموزش عالی در آبادان و خرمشهر
به دلیل وجود منطقه آزاد اروند.
-

ارتقا جایگاه دانشگاه کشاورزی رامین با مقیاس ملی.

-

توسعه پژوهشگاههای کشاورزی دارویی با تاکید بر استفاده از توان بخش خصوصی.

-

تاکید و توجه ویژه به اموزش های مرتبط با علوم و فنون دریایی.

بهداشت و درمان
-

ارائه خدمات درمانی دارای مقیاس عملکرد ملی و بینالمللی (کشورهای همسایه) در

قلمرو شهرستان اهواز.
آب
-

ارتقا رتبه استان در استفاده از آبهای غیرمتعارف و استفاده بهینه از آب قابل

برنامهریزی از طریق افزایش بهرهوری  ،راندمان آب و شیرینسازی آب دریا.
-

تامین نیاز محیطزیست و پایداری جریان رودخانهها و تاالبها.

-

تصفیه و شیرینسازی آب خلیجفارس جهت تامین بخشی از آب موردنیاز

شهرستانهای ماهشهر و هندیجان.
انرژی
-

استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و پاک نظیر :توسعه انرژی خورشیدی در قلمرو

فضایی شمال شرق استان شامل شهرستانهای مسجد سلیمان ،ایذه ،باغملک ،هفتگل و بهبهان
و ایجاد نیروگاههای زیست توده در قلمرو شهرستانهای اهواز و دزفول.

۱2۰
-

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی
حفظ جایگاه در قطب تولید انرژی برق آبی درقلمرو فضایی شرق و شمال شرق

استان شامل شهرستانهای ،اندیمشک ،ایذه ،مسجد سلیمان و بهبهان.
-

قطب تولید انرژی فسیلی در قلمرو فضایی شهرستانهای اهواز ،باوی ،حمیدیه،

کارون ،شادگان ،امیدیه ،آغاجاری ،مسجد سلیمان ،هفتکل ،بهبهان ،آبادان ،خرمشهر  ،رامشیر،
هویزه و دشت آزادگان.
بازرگانی
-

حفظ جایگاه در مبادالت خارجی و ارتقا مبادالت تجاری با کشور عراق

-

ارتقا جایگاه بازرگانی استان در سطح ملی و بینالمللی با تاکید بر احیای بندر خرمشهر

و توجه به کریدور جنوب به شمال بندر امام -بازرگان.
حمل و نقل
-

هاب لجستیک ترانزیت بینالمللی

-

تقویت نقش و توسعه حمل و نقل چند وجهی

-

تقویت نقش و توسعه حمل و نقل ترکیبی در قلمرو فضایی کل استان

اقتصاد دانش بنیان
-

تولیدات دانشبنیان و صدور آن در سطح ،ملی و فراملی در حوزه اهواز در بخش نفت،

انرژی و کشاورزی.
محیطزیست و منابع طبیعی
-

ایفای نقش در کاهش گرد و غبار و ریزگردها در قلمرو فضایی کل استان

-

پایش مداوم و عالجیابی بهرهبرداری از سد گتوند و آثار زیست محیطی آن.

دفاعی و امنیتی و پدافند غیرعامل
-

نقش کلیدی در تامین دفاع مرزی ،امنیت ملی و پدافند غیرعامل.
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تعیین نقش و وظایف تخصصی استان در تقسیم كار منطقهای
اقتصاد دریا پایه
-

ایفای نقش اقتصاد دریاپایه و توسعه دریاپایه با تاکید بر منطقه ( ۲آبادان و خرمشهر)،

منطقه ( 3مرکزیت ماهشهر ،هندیجان و شادگان).
کشاورزی
-

محصوالت زراعی با تاکید بر جو در شهرستانهای ایذه ،اهواز ،رامهرمز ،چغندر قند

در شهرستانهای اندیمشک ،دزفول ،شوش ،عدس در شهرستانهای ایذه و باغملک ،کشت
سیب زمینی ،پیاز و گوجه فرنگی در شهرستانهای بهبهان ،اندیمشک و دزفول.
-

محصوالت باغبانی با تاکید بر سیب ،انگور و مرکبات در شهرستانهای بهبهان ،ایذه،

باغملک ،دزفول ،رامهرمز و نخیالت.
-

توسعه فعالیتهای شیالت در شهرستانهای آبادان  ،خرمشهر ،اهواز ،هندیجان،

دزفول ،شوشتر ،شوش ،اندیمشک و رودخانههای کرخه ،دز و کارون.
-

مرکز تولید فرآوردههای وابسته و تبدیلی محصول خرما در شهرستانهای شادگان،

اهواز ،آبادان و بهبهان.
-

توسعه فعالیتهای دامپروری در قلمرو فضایی مناطق شرقی ،مرﻛزی تا جنوب شرقی

و شمالی استان در بهبهان و همچنین شهرستانهای اهواز ،شادگان ،دشت آزادگان ،هویزه،
آبادان ،خرمشهر ،باغملک ،هفتکل ،رامهرمز و رامشیر.
-

محصوالت استراتژیک نظیر گندم در قلمرو فضایی شهرستانهای شوش ،دزفول،

شوشتر -نیشکر در قلمرو فضایی شهرستانهای شوشتر ،شادگان ،باوی -ذرت در قلمرو
فضایی شهرستانهای شوش ،دزفول ،اندیمشک-کلزا در قلمرو فضایی شهرستانهای شوش،
بهبهان ،شوشتر.
-

تولید بذرهای کشاورزی به ویژه کلزا ،شبدر و غالت در قلمرو شهرستانهای شوش،

شوشتر ،دزفول ،اهواز ،باوی ،حمیدیه ،کارون ،بهبهان ،اندیمشک ،ایذه ،باغملک.

۱22
-

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی
تولید صیفیجات و سبزیجات در قلمرو شهرستانهای دزفول ،بهبهان ،اندیمشک،

شوشتر ،حمیدیه و رامهرمز.
صنعت و معدن
-

تکمیل زنجیره ارزش فعالیتهای مبتنی بر منابع درون منطقهای و جلوگیری از

صادرات به صورت خام.
-

توسعه فعالیتهای معدنی (شن و ماسه ،سنگ الشه ،نمک دریایی و  )...در قلمرو

فضایی شهرستانهای مسجدسلیمان ،اللی ،اندیکا ،دزفول ،اندیمشک ،شوش ،شوشتر ،گتوند،
ایذه ،باغملک ،بهبهان ،رامشیر و هفتگل.
حمل و نقل
-

برخوردار از محورهای اصلی ارتباطی منطقه (درون استان و استان های همجوار) در

کریدورهای حمل و نقل با مرکز و غرب استان در سطح ملی و بین المللی.
-

تقویت نقش و توسعه حمل و نقل چند وجهی از طریق برخورداری از محورهای اصلی

ارتباطی منطقه (چهار محال و بختیاری ،اصفهان و خوزستان).
آب
-

ارتقا رتبه استان در استفاده از آبهای غیرمتعارف و آبهای قابل برنامهریزی از طریق

افزایش بهرهوری و راندمان آب در بخشهای مختلف و رعایت حقابههای تاالبها در منطقه.
-

حفاظت و مدیریت رودخانهها و روان آبهای استان.

مناطق مرزی (اقتصاد مناطق مرزی)
-

ایفای نقش مبادالتی و دروازه تعامالت منطقه با تاکید بر تقویت نقش منطقه با

شهرستانهای آبادان و خرمشهر ،ماهشهر ،هندیجان ،شادگان ،دشت آزادگان ،هویزه و شوش.
گردشگری
-

ارائه تخصصی خدمات گردشگری فرهنگی ،تاریخی ،دفاع مقدس ،طبیعی و سالمت

و در قلمرو فضایی کل استان.
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۱2۳

افزایش نقش و توسعه صنایع دستی نظیر بافندگی،گیوه بافی ،نمدمالی ،فلزکاری و میناکاری،

تولید محصوالت پوستی و صنایع دستی حصیری و چوبی در قلمرو فضایی کل استان.
-

گردشگری آبی و دریایی با اولویت دریاچههای پشت سد در شهرستانهای دزفول،

بهبهان ،مسجد سلیمان ،ایذه ،گتوند و سواحل هندیجان و ماهشهر و سواحل رودخانه در اهواز
و آبادان خرمشهر ،سدهای کرخه ،اندیمشک و کارون سه و تاالب بین المللی شادگان و کل
سواحل خلیج فارس و اروند رود.
-

گردشگری صنعتی با اولویت شهرستانهای اهواز ،مسجد سلیمان ،آبادان ،خرمشهر و ماهشهر.

-

گردشگری عشایری با اولویت شهرستانهای دزفول ،ایذه ،اندیکا ،اللی،

مسجدسلیمان ،شوش و اندیمشک.
آموزش عالی
-

خدمات آموزش عالی با مقیاس بینالمللی در قلمرو فضایی شهرستانهای اهواز

(به دلیل جایگاه تاریخی دانشگاه شهید چمران ) و ارتقا سطح آموزش عالی در آبادان و خرمشهر
به دلیل وجود منطقه آزاد اروند.
-2-۳

چشمانداز توسعه استان

خوزستان استانی است توسعه یافته و برخوردار از محیطزیست سالم و پایدار ،دارای جایگاه
نخست در استخراج ،پاالیش و صدور نفت و گاز ،از مراکز عمده فرآورده های وابسته به صنایع
شیمیایی و پتروشیمی (صنایع پایین دستی و تکمیلی) ،دریایی ،نفت و گاز ،حمل و نقل و
فلزات اساسی جانبی ،از مراکز تولید فرآوردههای وابسته و تبدیلی محصول خرما در سطح ملی
و فراملی ،دارای جایگاه برتر در حوزه کشاورزی و شیالت و در صنایع غذایی تبدیلی و تکمیلی
کشاورزی با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش و تولید  ،دارای جایگاه برتر در ارئه خدمات برتر
آموزش عالی و خدمات درمانی در سطح فراملی ،دارای جمعیت مرزنشین با درآمد سرانه
مناسب ،فعال در تولید و استفاده از انرژیهای پاک و تجدید پذیر ،دارای باراندازهای ساحلی
و بنادر خشک و ساحلی و استفاده از حمل و نقل ترکیبی با رعایت الزامات و مالحظات دفاعی،
امنیتی و پدافند غیرعامل.

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

۱2۴
-2-۴

ماموریتهای توسعه استان

-

حفظ جایگاه یکم استان خوزستان در استخراج نفت و گاز و تولید فرآوردههای نفت.

-

حفظ جایگاه یکم و بازیابی سهم ممتاز استان خوزستان در صنایع شیمیایی و

پتروشیمی کشور و توسعه صنایع پایین دست نفت و گاز و پتروشیمی
-

ارتقای جایگاه استان در صنایع فلزات اساسی

-

ارتقای جایگاه استان در بخش آب ،برق و گاز طبیعی با توجه ویژه به آبرسانی برای

مصارف مختلف ﻛشاورزی ،صنعتی ،شرب و مصارف عمومی
-

ارتقا جایگاه و توسعه تولیدات بخش کشاورزی و شیالت استان

-

توسعه تولید و ارتقاء جایگاه صنایع غذایی استان با توجه به اجرای طرح احیای ۵۵۰

هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان
-

احراز جایگاه ویژه در تکنولوژیهای برتر (توسعه تكنولوژی نانو فنآوری و بایو

فنآوری ،انرژی های نوین از قبیل انرژی خورشیدی)  ،تكنولوژی اطالعات و ارتباطات با تاکید
بر شهرستان اهواز به عنوان مرکز  ITو همچنین توریسمدرمانی
-

پیشرفت در صنایع ساخت وسایلنقلیه ،ماشینآالت ،قطعات و ادوات موردنیاز صنایع

نفت و گاز و پتروشیمی ،بخش کشاورزی و صنایع غذایی استان
-

ارتقای نقش و جایگاه استان خوزستان در تجارت خارجی کشور با توجه ویژه به بنادر

تجارتی و پیش نیاز شبکههای حمل و نقل زمینی
-2-۵

راهبردهای پابرجا

صنعت
-

ایجاد و گسترش همه جانبه زیرساختها به منظور :بسط و توسعه صنایع متوسط و

ﻛوچﻚ (به عنوان حلقه واسط و مکمل صنایع بزرگ استان) و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی
بخش کشاورزی با تاکید بر تکمیل زنجیرههای ارزش و تولید
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تكمیل زیرساختهای موردنیاز برای شکلدهی به محورهای توسعه صنعتی و تکمیل

خوشههای صنعتی استان به ویژه در زیرگروه صنایع فلزی و پتروشیمی ،ماشینآالت و ادوات
کشاورزی ،پلیمر و پالستیک و صنایع جانبی نیشکر.
-

تعامل صحیح بخش صنعت و ﻛشاورزی در جهت توسعه پایدار و نگرش به ساخت

ادوات  ،تجهیزات و ماشینآالت ﻛشاورزی سازگار با اقلیم و دیگر مشخصات جغرافیایی منطقه
و تقویت هرچه بیشتر صنایع تبدیلی وابزاری متناسب با تولیدات منطقهای
-

ارتقا صنایع وابسته به دریا (دریا پایه) مانند ﻛشتیسازی وسازههای دریایی و ...

کشاورزی
 توسعه همه جانبه زیرساختها و افزایش بهرهبرداری و بهرهوری در استفاده از منابعموجود در بخشهای ﻛشاورزی  ،دام و طیور و آبزیان با محوریت بخش خصوصی
 اولویت در احداث شبکههای فرعی آبیاری متناسب با تامین منابع آبی و توسعه روشهایبهینه بهرهبرداری از آب در بخش ﻛشاورزی
شناسایی قابلیتها و مزیتهای رقابتی ﻛشاورزی مناطق مستعد استان و حمایت در جهتصدور محصوالت آنها
عملیاتی و اجرایی نمودن احداث و احیاء شهرکهای کشاورزی و دامپروری و مناطق آزادکشاورزی در سطح استان
توسعه باغات به خصوص در اراضی شیبدار استان با توجه به افزایش بهروری آب درشهرستانهای دزفول ،ایذه ،بهبهان ،آغاجاری ،اندیمشک ،گتوند ،باغملک ،اللی ،اندیکا و
مسجد سلیمان.
توجه به الگوهای ﻛشت مناسب و حمایت از الگوی مناسب هر منطقه ،با توجه به اقلیم وجایگاه در زنجیره ارزش

۱2۶
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حمل و نقل
توسعه و تقویت پایانهها وشبکه راههای داخلی و محورهای ارتباطی با استانهای همجواربا تأکید بر آزادراهها ،بزرگراهها ،راههای اصلی و راه آهن؛ و نوسازی ،توسعه و تجهیز ناوگان
حمل و نقل عمومی استان
ایجاد باراندازها و انبارهای عمومی و سوخت با نقش ملی در نواحی بندری استانگسترش وتوسعه خدمات فرودگاهی و حمل و نقل هوایی درحد فرودگاه بین المللی بههمراه تاسیسات و امکانات گمرﻛی و خدمات گردشگری در جهت پشتیبانی از گسترش خدمات
گردشگری  ،صنعتی و ﻛشاورزی استان
محیطزیست و منابع طبیعی
مقابله با بهرهبرداریهای غیراصولی و حفظ ،بازسازی ،مدیریت علمی و بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعیو محیطزیست استان (آبهای داخلی و ساحلی ،خاك  ،هوا ،مراتع ،جنگلها). . . ،
ارتقاء شاخصهای زیست محیطی استانتوجه به برنامههای آبخیزداری و آبخوانداری (از طریق مشارکت بخش خصوصی)ارتقا شاخص های زیست محیطی استان از جمله توسعه مناطق حفاظتی و افزایش کیفیتو بهبود وضعیت مناطق موجود
آب
افزایش کیفیت آب شرب ؛ افزایش بهرهوری در توزیع و مصرف؛ کاهش هدررفت آب درکلیه نقاط مصرف و افزایش حجم تولید سرانه آب شرب در برخی از نقاط استان
اصالح ساختار مصرف آب با تكیه بر افزایش راندمان آبیاری و مصرف و تخصیص بهینهآب به محصوالت با ارزش اقتصادی بیشتر و افزایش بازدهی آب.
توجه به طرحهای استفاده بهینه از آبهای نامتعارف موجود استانایجاد تصفیهخانههای پساب شهری و صنعتیمدیریت بهینه و یکپارچه منابع آب متناسب با سیاستهای مصوب اسناد باالدست نظیرمطالعات طرح جامع آب کشور
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انرژی
افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از امکانات موجود در زمینه انرژیتولید انرژی از منابع تجدیدپذیر و پاکبهداشت و درمان
توسعه کمّی و کیفی بخش درمان و آموزش پزشکی با استفاده از سرمایه گذاری و مشارکتبخش خصوصی داخلی و خارجی و اصالح ساختاری و مدیریتی در نظام خدمات درمانی و
آموزش پزشکی
آموزش و پژوهش
افزایش کیفی نیروی انسانی ،فضاهای فیزیکی و تجهیزات در بخشهای علمی  ،آموزشیو پژوهشی
تجهیز بخش آموزش عالی به مراکز و مجتمعهای قوی پژوهشی ،فناوری ،آموزش خدماتصنعتی و خدمات صادراتی و بازاریابی
گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی
توسعه گردشگریی و اکوتوریسم پایدار ،اجتماع محور و برخوردار از زنجیرههای ترکیبیکامل در سایر بخشهای وابسته
افزایش توان درآمدزایی فعالیتهای گردشگری استانتوسعه زیرساختها و خدمات در نقاط سکونتگاهی دارای نقش گردشگری با نگاه ویژهبه موضوع گردشگری و صنایع دستی
توجه ویژه به ارتقای زیرساختهای موزهای در مناطق دارای جاذبههای میراثیشناسایی و تقویت مزیتهای صنایع دستی منطقه و حمایت از ترویج آنفناوری اطالعات و ارتباطات
توسعه ارتباطات و زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطالعات متناسب با سیاستهایباالدستی توسعه فناوری با تاکید بر اقتصاد مجازی
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نظام سکونتگاهی
تغییر شیوه اصلی معیشت ،ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی و آمادهسازیزیرساختهای الزم برای اسکان جامعه عشایری استان
توسعه و عمران همه جانبه مناطق روستایی؛ تقویت و ایجاد تنوع در اقتصاد و شیوههایمعیشت در جامعه روستایی و شهرهای کوچک استان
کاهش و کنترل اسکان غیررسمی در شهرهای استان و ساماندهی و تحدید (تثبیت) مناطقحاشیهنشین شهرهای استان
انتقال هدفمند فعالیتهای مزاحم از شهرهای استانزمینهسازی به منظ ور تحول در اقتصاد روستاها و بازگرداندن رونق به اقتصاد روستایی(کشاورزی ،دامداری ،صنایع دستی و  )...در چارچوب مقتضیات و مزیتهای محلی.
خدمات
تقویت و حمایت خدمات پشتیبانی تولید مانند نصب  ،نگهداری و تعمیر ماشینآالت و تجیهیزات ،آموزش و تحقیقات فنی ،خدمات مشاورهای و پیمانكاری و صدور خدمات فنی و مهندسی
دفاعی ،امنیتی و پدافند غیر عامل
افزایش تاب آوری محیط ساخته شده در برابر انواع مخاطرات توجه به تقویت پدافند غیرعامل با توجه به شرایط ویژه استان و سایر سیاستهایباالدستی.
بازرگانی
توسعه وافزایش سهم بازرگانی خارجی استان از بازرگانی خارجی کشور و بازار بین المللیحمل و نقل و ترانزیت کاال و مسافر در منطقه به عنوان یکی از پایانه های اصلی ورود و خروج
کاال و مسافردر کشور
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فرابخشی
نهادینهسازی فرهنگ بهرهوری در فرآیند تولید بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی باهدف افزایش بهرهوری عوامل تولید در مؤسسات بخش عمومی و
خصوصی استان
ارتقاء سطح فنآوری و اصالحات مدیریت منابع در ﻛلیه بخشهای فعالیتهای اقتصادیو اجتماعی
کاهش هزینهها ،رفع موانع ،زمینهسازی ،تشویق و حمایت همهجانبه ،مؤثر و جدی ازمشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی استان در زمینه سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای
اقتصادی – اجتماعی و گسترش زمینههای خوداشتغالی و خویشفرمایی
تقویت انسجام ،وحدت ،یکپارچگی و سرمایه اجتماعی و اقتصادی در استانکوچک و توانمندسازی دستگاههای اجرایی استانافزایش سهم سرمایهگذاری  ،اشتغال و مشارﻛت بخش خصوصی در فعالیتهایاقتصادی -اجتماعی استان
حمایت از سرمایهگذاری خارجی در استان به ویژه در جهت جذب تكنولوژی پیشرفته وتوسعه صادرات صنعتی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
تشویق سرمایهگذاری در طرحهای اشتغال زا ،توسعه ارائه خدمات عمومی و ارائه مشوقهاو تسهیالت متناسب با مقتضیات محلی در روستاها و شهرهای مرزی کوچک و کاهش روند
مهاجرت به کالن شهرهای پرتراکم
مقتدرسازی اجتماعات محلی و ایجاد زمینههای مشارکت فعال و موثر-ایجاد و تقویت عدالت و گسترش انسجام و سرمایه اجتماعی
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شکلبندی كالن نظام فضایی استان (تصویر چشمانداز توسعه استان)

قلمروهای اولویتدار استقرار جمعیت و فعالیت
قلمروهای اولویتدار استقرار جمعیت
-

اولویت اول قلمرو استقرار جمعیت در پهنه جلگهای و در پهنه فضایی شهرستانهای

شوش ،شوشتر ،هفتکل ،رامهرمز ،هندیجان ،دشت آزادگان ،هویزه ،شادگان ،خرمشهر ،آبادان،
ماهشهر ،اهواز (باوی ،کارون و حمیدیه) و دزفول.
-

اولویت دوم قلمرو استقرار جمعیت در مناطق کوهپایهای شامل شهرستانهای گتوند،

مسجد سلیمان و بهبهان.
-

اولویت سوم قلمرو استقرار جمعیت در مناطق کوهستانی شامل شهرستانهای

اندیمشک ،اندیکا ،اللی ،ایذه و باغملک.
قلمروهای اولویتدار توسعه فعالیت
قلمروهای اولویت دار توسعه فعالیتهای بخش کشاورزی
زراعت
-

توسعه فعالیتهای زراعی با تاکید بر محصوالت گندم ،جو ،برنج ،کلزا و ذرت در

پهنه فضایی غربی و شمال استان شامل :شهرستانهای اهواز ،شوشتر ،شوش ،دزفول ،دشت
آزادگان ،اندیمشک و هویزه و توسعه محصوالت چغندرقند ،کنجد ،سبزیجات و صیفیجات،
نباتات علوفه ای و شبدر.
-

توسعه فعالیتهای زراعی با اولویت دوم در پهنه شرقی استان شامل شهرستانهای

رامهرمز ،رامشیر ،ایذه ،مسجدسلیمان و اندیکا که بیشتر در امتداد و حاشیه رودخانههای کارون،
مارون و جراحی.
-

توسعه صنایع وابسته به نیشکر و چغندرقند در دزفول ،شوش ،اهواز و کارون.

باغداری
-

اولویت اول توسعه فعالیت باغدارای با تاکید بر خرما در قلمرو فضایی شهرستانهای

شادگان ،آبادان و اهواز.
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۱۳۱

اولویت دوم محصوالت باغی با تاکید بر محصوالت مرکبات ،زیتون ،انگور و انار در

قلمرو شهرستانهای شادگان ،آبادان و دزفول.
-

قلمرو اولویت دار توسعه سطح زیرکشت باغات در اراضی شیب دار شمال و شمال

شرق استان در قالب آب برنامهریزی شده و فعالیتهای آبخیزداری و آبخوانداری در
شهرستانهای دزفول ،ایذه ،بهبهان ،آغاجاری ،اندیمشک ،گتوند ،باغملک ،اللی ،اندیکا ،
هفتکل ،هندیجان ،هویزه و مسجد سلیمان.
دامداری
-

قلمرو اولویت دار توسعه فعالیتهای دامداری در مناطق شرقی ،شمالی ،مرﻛزی تا

جنوب شرقی در بهبهان و مناطق مرﻛزی استان تا دامنههای جنوب مرﻛزی و جنوب غربی
(اهواز ،شادگان ،دشت آزادگان ،آبادان ،خرمشهر ،ایذه ،باغملک ،بهبهان ،هویزه ،دزفول،
اندیکا ،اللی ،مسجد سلیمان ،شوش ،شوشتر و اندیمشک).
صید و پرورش آبزیان و شیالت
-

اولویت اول شیالت در قلمرو شهرستانهای ساحلی جنوب استان (آبادان ،هندیجان،

ماهشهر ،خرمشهر و شادگان)
-

اولویت دوم در مراکز عمده آبزیپروری در حاشیه رودخانهها با توجه به ظرفیت خود

پاالیی رودخانهها و یا دریاچههای سد فاقد اهداف شرب در شهرستانهای (اهواز ،باوی ،کارون
شوشتر ،شوش ،اندیمشک ،اندیکا ،گتوند ،مسجد سلیمان و ایذه).
قلمروهای اولویتدار توسعهی فعالیتهای صنعتی و معدنی
صنایع غذایی
-

اولویت توسعه صنایع فرآوری لبنیات و فرآوری میوهجات در قلمرو فضایی شمال

شرق استان در شهرستانهای دزفول ،ایذه ،باغملک ،گتوند ،اللی ،شوش ،شوشتر ،اهواز و
بهبهان.
و شوش.

توسعه محصوالت زراعی با تاکید بر تکمیل زنجیره چغندرقند در شهرستانهای دزفول

۱۳2
-

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی
اولویت توسعه صنایع فرآوری گوشت و کشتارگاههای دام در مناطق شرقی ،شمالی و

جنوبی استان (در شهرستانهای بهبهان ،ایذه ،مسجد سلیمان ،رامهرمز ،آبادان ،خرمشهر،
شادگان ،اهواز ،دزفول و شوش) و صنایع آرد و ماکارونی و فرآوری سبزیجات در شهرستانهای
اهواز ،شوش ،اندیمشک ،دزفول و رامهرمز ،شادگان ،دشتآزادگان ،هویزه ،آبادان و خرمشهر.
-

توسعه صنایع وابسته به خرما در جنوب استان شامل شهرستانهای شادگان،خرمشهر

و آبادان  ،بهبهان.
-

توسعه صنایع متكی بر ماهیگیری و آبزیپروری (پاك ﻛردن ،شستشو ،بستهبندی و

انجماد و حمل محصول به بازار مصرف) در قلمرو مناطق ساحلی جنوبی در شهرستانهای
آبادان ،خرمشهر و به خصوص در جنوب شرقی استان (هندیجان) و در مراﻛز آبزیپروری در
حاشیه رودخانههای استان.
صنایع شیمیایی ،پتروشیمی و الستیك و پالستیك
-

اولویت اول توسعه واحدهای صنایع شیمیایی ،پتروشیمی و الستیﻚ و پالستیﻚ در

قلمرو فضایی شهرستانهای آبادان و ماهشهر.
-

اولویت دوم توسعه واحدهای صنایع شیمیایی ،پتروشیمی و الستیﻚ و پالستیﻚ

حاشیه شهرهای جنوبی استان به خصوص هندیجان و مسجد سلیمان ،هفتگل ،غرب امیدیه،
غرب آغاجاری و غرب بهبهان.
صنایع فلزات اساسی
-

توسعه و ساماندهی صنایع فلزات اساسی در قلمرو فضایی شهرستانهای اهواز و امیدیه

-

توسعه صنایع فلزی فابریکی و سایر صنایع فلزی پایین دست صنایع فلزات اساسی با

رعایت استانداردهای ﻛنترل آالیندگی در همه مناطق استان
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تولید ماشین آالت و ادوات کشاورزی و قطعات مورد نیاز صنایع شیمیایی ،پتروشیمی و
صنعت نفت
-

توسعه صنایع ماشینسازی ،صنایع تأمین ﻛننده نیازهای ﻛشاورزی و صنایع تأمینﻛننده

قطعات مورد نیاز صنایع شیمیایی ،پتروشیمی و صنعت نفت در شهرستانهای اهواز ،مسجد
سلیمان ،امیدیه ،اللی و گتوند به علت قرار گرفتن در سایتهای استخراج نفت در شرق استان
فعالیتهای معدنی
-

توسعه فعالیتهای معدنی (شن و ماسه ،سنگ الشه ،نمک دریایی و  )...در قلمرو

فضایی شهرستانهای مسجدسلیمان ،اللی ،اندیکا ،دزفول ،اندیمشک ،شوش ،شوشتر ،گتوند،
ایذه ،باغملک ،بهبهان ،رامشیر ،هفتگل ،ماهشهر و هندیجان.
قلمروهای اولویت دار توسعه فعالیتهای بخش خدمات
-

کلیه مناطق استان دارای اولویت برای توسعه خدمات بصورت عام

-

خدمات برتر  ITو بانک و بیمه و بازرگانی در اهواز

-

خدمات برتر کشاورزی در دزفول و شوش و بهبهان

-

خدمات برتر تجاری و بندری در آبادان ،خرمشهر (منطقه آزاد اروند) ،بندرامام و ماهشهر.

-

ارایه خدمات انبارداری و حمل ونقل در اندیمشک و اهواز و دزفول و خرمشهر.

قلمروهای اولویت دار توسعه فعالیتهای بخش گردشگری
-

گردشگری پزشکی با اولویت شهرستانهای اهواز ،آبادان و خرمشهر.

-

گردشگری طبیعی در کل قلمرو استان با اولویت ایذه باغملک مسجدسلیمان دزفول،

بهبهان ،گتوند ،ماهشهر ،هندیجان ،هویزه ،دشت آزادگان و شادگان.
-

گردشگری دفاع مقدس مذهبی ،فرهنگی ،مذهبی با اولویت شهرستانهای دشت

آزادگان ،هویزه ، ،شوش ،آبادان و خرمشهر.
-

گردشگری تاریخی با تاکید بر شهرستانهای شوش و شوشتر (دارای آثار ثبت جهانی)

با اولویت شهرستانهای بهبهان ،ایذه ،هفتکل ،دزفول و اللی.

۱۳۴
-

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی
گردشگری آبی و دریایی با اولویت دریاچههای پشت سد در شهرستانهای دزفول،

بهبهان ،مسجد سلیمان ،ایذه ،گتوند و سواحل هندیجان و ماهشهر و سواحل رودخانه در اهواز
و آبادان خرمشهر ،سدهای کرخه ،اندیمشک و کارون سه و تاالب بینالمللی شادگان و کل
سواحل خلیج فارس و اروند رود.
-

گردشگری ورزشی با توجه به پتانسیلهای شمال و شرق استان با اولویت

شهرستانهای اهواز ،آبادان ،دزفول و خرمشهر.
-

توسعه بومگردی با اولویت شهرستانهای شمال استان و شهرستانهای شوش ،دزفول،

خرمشهر ،شادگان ،ایذه ،مسجدسلیمان و بهبهان.
-

صنایع دستی در قلمرو فضایی کل استان

-

گردشگری صنعتی با اولویت شهرستانهای اهواز ،مسجد سلیمان ،آبادان ،خرمشهر و ماهشهر.

-

گردشگری عشایری با اولویت شهرستانهای دزفول ،ایذه ،اندیکا ،اللی ،مسجد

سلیمان ،شوش و اندیمشک.
قلمروهای نامناسب استقرار جمعیت و فعالیت
-

محدودیتها و ممنوعیتهای ناشی از قوانین و مقررات (از جمله حرایم رودخانهها،

حرایم امنیتی-حفاظتی و )...
قلمروهای دارای محدودیت استقرار جمعیت
-

قلمرو دارای محدویت استقرار جمعیت در برخی از مناطق جنوبی استان شامل

بخشهایی از شهرستانهای ماهشهر (همجواری با مناطق صنعتی پتروشیمی) و شادگان (تاالب
شادگان) و شوش (زمین های کشاورزی و محوطه های باستانی).
-

قلمرو دارای محدودیت استقرار جمعیت به دلیل محدودیت های طبیعی در برخی از

مناطق کوهستانی شمال و شرق استان در شهرستانهای اللی ،اندیکا ،اندیمشک ،دزفول،
باغملک ،ایذه و مسجد سلیمان.
-

قلمرو دارای محدویت استقرار جمعیت در محدوده پارکهای ملی دز و کرخه و اثر

طبیعی ملی آبشار شوی.

بخش دوم :اسناد مصوب … /فصل سوم :سند آمایش استان خوزستان ...

۱۳۵

قلمروهای نامناسب توسعه فعالیت
قلمروهای دارای محدودیت توسعه فعالیتهای صنعتی و معدنی
-

قلمرو فضایی در نیمه شمالی استان شامل برخی از بخشهای شهرستانهای دزفول و

اندیمشک دارای محدودیت توسعه فعالیتهای صنعتی شیمیایی ،پتروشیمی و نفت و گاز.
-

قلمرو فضایی دربرخی از مناطق شهرستانهای آبادان تا ماهشهر و اهواز به دلیل تراﻛم

زیاد فعالیتهای صنعتی و قرار گرفتن در منطقه ویژه ﻛنترل آلودگی.
-

در مناطق جنوبی با تاکید بر بخشهای از منطقه آبادان تا ماهشهر و اهواز به دلیل

تراﻛم زیاد واحدهای صنعتی و به علت قرار گرفتن در منطقه ویژه ﻛنترل آلودگی.
-

محدودیت توسعه فعالیت های صنایع ذوب فلزات در منطقه (۱اهواز ،باوی،کارون

و حمیدیه) ،منطقه ( ۴دزفول ،اندیمشک  ،شوش  ،شوشتر و گتوند) و منطقه ( ۹دشت
آزادگان و هویزه).
-

قلمرو دارای محدویت استقرار جمعیت در محدوده پارک های ملی دز و کرخه و اثر

طبیعی ملی آبشار شوی
-

محدودیت زیاد در مناطق حفاظت شده شالو و منگشت ،هفت شهیدان ،کرائی،

میشداغ و هورالعظیم و پناهگاههای حیات وحش دز و کرخه و شادگان
قلمروهای دارای محدودیت توسعه فعالیتهای کشاورزی
-

شمال شرقی استان به علت کوهستانی بودن و محدودیت منابع خاک و آب.

-

پهنههای ارتفاعی زاگرس در برخی از بخشهای از شهرستانهای ایذه ،بخشهای

کوهستانی دزفول ،اندیکا و اللی.
-

توسعه اراضی کشاورزی در حوزه مارون ،جراحی و کرخه

ماده  -۳سند اجرایی آمایش استان خوزستان به قرار زیر است:
 -۳-۱تخصصها و اولویتهای توسعه استان
-

بخش صنعت در استان خوزستان دارای سهم ارزش افزوده ۱۹.۲میباشد و ضریب

تمرﻛز مکانی آن ۱.۱است.

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

۱۳۶
-

در زیربخش ﻛﻚ و فرآوردههای نفت ضریب تمرﻛز مکانی استان  ۴.۵۴است.

-

در زیربخش تولید مواد شیمیایی و فرآوردههای شیمیایی ضریب تمرﻛز مکانی استان

 ۱.۹است.
-

سهم ارزش افزوده زیر بخش تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات در استان خوزستان

 ۰.۱۱درصد و در ﻛشور  ۰.۰۶درصد است و از ضریب تمرﻛز مکانی  ۱.۸برخوردار است.
-

سهم ارزش افزوده بخش استخراج معدن در استان  ۵۶.۸درصد است ﻛه از سهم نظیر

در سطح ﻛشور ( )۱۱.۵بسیار باالتر است و در نتیجه دارای ضریب تمرﻛز مکانی بسیار قوی در
حد ۴.۹۲میباشد.
-

ضریب تمرﻛز مکانی بخش حمل و نقل استان  ۰.۴۹است .اما ضریب تمرﻛز مکانی

زیربخش حمل و نقل آبی  ۲.3۵است.
-

هیچیک از بخشهای خدمات واسطهگری مالی ،مستغالت ،خدمات بهداشت-

مددﻛاری اجتماعی ،آموزش و خدمات عمومی در استان دارای ضریب مکانی باالتر از عدد یﻚ
نیست .این وضعیت معرف بسط نیافتن خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و
خصوصی همپای نقش و جایگاه باالی بخشهای پیشرو استان است.
-

در ضمن ضریب تمرکزمکانی برخی از فعالیتها در سال  ،۹۰از قبیل بخش ﻛشاورزی

( ،)۱.۰۸زیر بخش ماهیگیری ( ،)۲.۱۲زیر بخش فلزات اساسی ( ،)۲.۰۸بخش تسهیالت
عمومی شامل برق ،آب و توزیع گاز طبیعی ( )۱.۹۲باالی یک بوده اند در حالیکه بر اساس
اطالعات ارزش افزوده استان و کشور در سال  ۹۴به کمتر از یک تنزل یافتهاند.
تخصصها و اولویتهای توسعه استان به تفکیک مناطق ۹گانه برنامهریزی
•

تخصصها و اولویتهای منطقه  ۱برنامهریزی (اهواز ،باوی،کارون و حمیدیه):

 بخش صنعت :ایجاد صنایع پاییندستی فوالد ،صنایع شیمیایی ،صنایع غذایی (صنایعتبدیلی کشاورزی با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش و تولید) ،ایجاد ناحیه صنعتی (بااولویت
صنایع جانبی کشاورزی ،دامپروری و شیالت)
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 بخش کشاورزی :شیالت (ماهیان گرمابی) ،ارتقا سطح فعالیت کشاورزی در تولید گندم،ذرت ،جو و کلزا از طریق بهبود شبکه آبیاری و زهکشی موجود ،باغداری و نخیالت،
دامداری:گاو ،گوسفند ،مرغ و به ویژه گاومیش.
 بخش گردشگری :گردشگری سالمت ،گردشگری آبی ،توسعه مجتمع های پذیرایی واستفاده از ظرفیتهای ترانزیتی جاده اهواز مسجدسلیمان
•

تخصصها و اولویتهای منطقه  2برنامهریزی (آبادان و خرمشهر):

 بخش صنعت :توسعه صنایع شیمیایی ،احداث صنایع جانبی خرما (شیره خرما ،عسل خرما)،واحدهای صنعتی درجهبندی و بستهبندی خرما  ،صنایع ساخت و تعمیر انواع شناورهای فلزی وکامپوزیتی.
 بخش کشاورزی :باغداری (نخیالت)  ،شیالت (پرورش میگو) ،صید و صیادی بخشگردشگری :برخورداری از جاذبههای گردشگری آبی  ،یادمانهای دفاع مقدس و سیاحتی،امکان جذب توریسم خارجی (به ویژه گردشگران عراقی) از طریق پایانههای مسافری شهرستان
 بخش تجارت و بازرگانی :ترانزیت کاال به عراق از طریق بندر عباس (یا دبی) به بندرخرمشهر ،ایجاد بندرخشک در مسیر خرمشهر به شلمچه
•

تخصصها و اولویتهای منطقه  ۳برنامهریزی (بندرماهشهر ،هندیجان و شادگان):

 بخش صنعت :احداث صنایع پایین دستی شیمیایی و پتروشیمی ،احداث صنایع مرتبطبا نفت و گاز (پتروشیمی ،طرح تولید گاز مایع ،پاالیشگاه)  ،احداث صنایع جانبی بسته بندی
و فرآوری محصوالت شیالتی و صنایع تبدیلی خرما
 بخش کشاورزی :افزایش سطح زیر کشت اراضی زراعی (گندم و جو) و نخیالت،شیالت ،پرورش آبزیان و صید و صیادی ،دامداری گاومیش
 بخش گردشگری :برخورداری همزمان منطقه از سواحل رودخانه و دریا ،توسعهطبیعتگردی وتاالبگردی (تاالب شادگان)
 بخش تجارت و بازرگانی :وجود بندر در هر دو شهر ماهشهر و بندرامام خمینی (ره) ،آماده سازی زمینهای مورد نیاز جهت احداث بازارچه در در شهرستانهای هندیجان و شادگان.

۱۳۸
•

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی
تخصصها و اولویتهای منطقه  ۴برنامهریزی (دزفول  ،اندیمشک  ،شوش ،

شوشتر و گتوند):
 بخش صنعت :ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی محصوالت کشاورزی با تاکید بر تکمیلزنجیره ارزش و تولید  ،ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شوش ،صنایع معدنی(اندیمشک) ،وجود
زیرساختهای نیروگاهی حرارتی
 بخش کشاورزی :کشاورزی ارگانیک ،کشاورزی صنعتی ،افزایش سطح باغات ،پرورشماهیان سرد آبی ،پرورش گیاهان دارویی ،دامداری و مرغداری ،ایجاد منطقه ویژه کشاورزی شوش
 بخش گردشگری :ایجاد منطقه گردشگری،میراثی ،تاریخی شوش -توجه به ارتقایزیرساختهای موزهای شوش -برخورداری از جاذبههای گردشگری طبیعی و آبی  ،یادمانهای
دفاع مقدس  ،وجود رودخانه دز و دریاچه سد دز
 بخش تجارت و بازرگانی :احداث پایانه صادراتی گل وگیاه دزفول•

تخصصها و اولویتهای منطقه  ۵برنامهریزی (بهبهان ،آغاجاری و امیدیه):

 بخش صنعت :ایجاد شهرک صنایع پتروشیمی امیدیه ،احداث سیلو با توجه به تولید قابلتوجه گندم  ،احداث صنایع تبدیلی کشاورزی با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش و تولید
 بخش کشاورزی :تولید محصوالت زراعی ،باغی و گیاهان زینتی و دارویی ،دامپروری بخش تجارت و بازرگانی :موقعیت استراتژیک و بازرگانی منطقه با توجه به قرار گرفتندر مسیر مواصالتی چند استان با خوزستان و کشور عراق
•

تخصصها و اولویتهای منطقه  ۶برنامهریزی (رامهرمز ،رامشیر و هفتگل):

 بخش صنعت :تولید و تنوع بخشی به محصوالت جانبی معدنی ،توسعه صنایع وابستهبه نفت  ،معادن سنگهای ساختمانی و صنایع جانبی مربوطه ،صنایع جانبی کشاورزی
 بخش کشاورزی :زراعت  ،باغداری و دامداری بخش گردشگری :برخورداری از جاذبه های متعدد گردشگری و تاریخی و کشف گنجینههای ارزشمند در منطقه.

بخش دوم :اسناد مصوب … /فصل سوم :سند آمایش استان خوزستان ...
•

۱۳9

تخصصها و اولویتهای منطقه 7برنامهریزی (مسجد سلیمان ،اللی و اندیکا):

 بخش صنعت :ایجاد مجموعههای صنعتی تولید و بسته بندی محصوالت دامی وکشاورزی ،توسعه و ارتقاء صنعت قالی بافی و تابلو فرش و تولید لباسهای محلی ،افزایش تولید
محصوالت معدنی و تنوع بخشی به محصوالت و صنایع تکمیلی آن
 بخش کشاورزی :آبی نمودن اراضی دیم و توسعه باغات در اراضی مستعد و شیبدار،پرورش دام و طیور و پرورش ماهیان سردآبی و زنبورداری
 بخش گردشگری :ساماندهی مناطق گردشگری و باستانی شهرستان و احداث میدان هایاسب سواری  ،افزایش و توسعه گردشگری طبیعی (اکوتوریسم) ،استفاده از ظرفیت دریاچه
پشت سد
•

تخصصها و اولویتهای منطقه  ۸برنامهریزی (ایذه و باغملک):

 بخش صنعت :ایجاد صنایع تولید محصوالت صنعتی و معدنی،؛ صنایع چرم وفراوردههای دامی و لبنی
 بخش کشاورزی :پرورش دام و طیورو زنبورداری ،توسعه باغات در اراضی شیبدار و مستعد بخش گردشگری :برخورداری از مناطق گردشگری و سیاحتی طبیعی•

تخصصها و اولویتهای منطقه  9برنامهریزی (دشت آزادگان و هویزه):

 بخش صنعت :احداث صنایع جانبی ،تبدیلی و بسته بندی فرآوردههای دام از نوعگاومیش با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش و تولید
 بخش کشاورزی :زراعت و باغداری (نخیالت) ،دامداری بهویژه گاومیش و اسب،شیالت:پرورش آبزیان
 بخش گردشگری :گردشگری طبیعی و دفاع مقدس -بخش تجارت و بازرگانی :توسعه و افزایش صادرات و واردات کاال از طریق چذابه

۱۴۰

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

 -۳-2سیاستهای سرزمینی توسعه بخشها در استان
حمایت از توسعه شهرها و مجموعه های شهری(ساماندهی نظام سکونتگاهی)بهسازی و نوسازی بافت های تاریخی و بافت های نا کارآمد میانی(بافت فرسوده شهرهایاستان وتحدید مناطق حاشیهنشینی )
 نگهداشت جمعیت در شهرهای کوچک و روستاهای مرزی از طریق توسعه فعالیت دراین سکونتگاهها
توزیع متناسب زیرساخت و خدمات و تعادل بخشی به شبکه سکونتگاهی شهری با توجهبه نقش شهر
توسعه چند مرکزی و سازماندهی عملکردی کانونهای شهری بر اساس نقش و جایگاهتامین مسکن پایدارتعادل بخشیدن به نظام استقرار جمعیت و فعالیت در پهنه استان با توجه به مالحظاتزیست محیطی ،تقویت نقش شهرهای متوسط و کوچک مستعد برای پذیرش برخی از نقشهای
محلی و منطقهای.
بهبود وضعیت حمل و نقل همگانی جهت نیل به بهینهسازی مصرف انرژی ،کاهشآالیندهها و افزایش سطح ایمنی
حمایت از توسعه بخش صنعت از طریق:-۱توسعه شهرکها و نواحی صنعتی در مناطق پرتقاضا
-۲توسعه تسهیالت بانکی و برقراری مشوق های توسعه جهت دار بخش صنعت (بخشی
و فضایی)
-3حمایت از توسعه بخش صنعت در ارتباط با بخش کشاورزی (حمایت از توسعه صنایع
فرآوری محصوالت کشاورزی و صنایع تولید کننده ادوات و قطعات مورد نیاز بخش کشاورزی)
-۴گسترش شبکههای حمل و نقل ،آب ،انرژی و ارتباطات
 -۵توجه به تکمیل زنجیره ارزش و تولید صنایع فوالد ،نفت  ،پتروشیمی و نیشکر.

بخش دوم :اسناد مصوب … /فصل سوم :سند آمایش استان خوزستان ...

۱۴۱

حمایت از توسعه بخش کشاورزی از طریق:-۱توسعه و بهبود سیستمهای آبرسانی و افزایش پوشش و راندمان آبرسانی
-۲توسعه اراضی زیرکشت و افزایش راندمان تولید کشاورزی در واحد سطح
 -3توسعه شبکه آبرسانی نوین
-۴حمایت از توسعه و گسترش بخشی و فضایی بخش کشاورزی از طریق برنامههای
ترویجی و اعطای تسهیالت بانکی
مدیریت اقتصادی و مدیریت توسعه استان (مدیریت یکپارچه ،نظممالی ،تجهیز منابعمالی ،نظارت و ارزیابی ،عدم تمرکز درون استانی)
حفظ میراث فرهنگی و تاریخی و توزیع متعادل تاسیسات و خدمات فرهنگی و اجتماعینظارت و حمایت از توسعه و بهرهبرداری متناسب با ظرفیت محیطزیست و منابع طبیعیتوسعه زیربناهای حمل و نقل ،آب ،انرژی و ارتباطاتگسترش بازارها ،در ارتباط با توسعه اقتصادی کل استان و مناطق ویژه -۳-۳تصویر سازمان فضایی استان در افق توسعهیافتگی
مناطق مستعد توسعه زیرساختها و حمل و نقل
-

ارتقا و توسعه زیر ساختهای خطوط انتقال آب در محور اندیمشک-بهبهان شامل:

شهرستانهای شوش ،دشت آزادگان ،هویزه ،خرمشهر ،شادگان ،امیدیه و بندر ماهشهر.
-

توسعه نیروگاههای پست برق در شهرستانهای اهواز ،آبادان ،دزفول ،بندر ماهشهر،

بهبهان ،باغملک ،شوشتر و مسجد سلیمان.
-

توسعه و ارتقاء فرودگاههای استان در شهرستانهای اهواز و آبادان (بینالمللی)،

دزفول ،بندرماهشهر و احداث فرودگاه جدید اهواز ،بهبهان و مسجد سلیمان.
-

توسعه و ارتقاء زیر ساختهای مناطق ویژه در منطقه آزاد اروند ،منطقه ویژه پتروشیمی

ماهشهر ،شوش و بندرامام.
-

ارتقاء و توسعه تاسیسات نفت و گاز در میدانهای نفت و گاز شهرستانهای اهواز،

خرمشهر ،هویزه ،بهبهان و رامهرمز.

۱۴2
-

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی
توسعه و ارتقاء زیرساختهای فعالیتهای مربوط به نفت و گاز در نیمه غربی و جنوب

شرقی استان و در قلمرو شهرستانهای مسجد سلیمان ،آبادان ،دشت آزادگان ،هویزه ،اهواز،
امیدیه و رامهرمز و کشف محدودههای جدید در غرب کارون (شهرستان دشت آزادگان و
هویزه) و قسمت مرکزی حمیدیه و اهواز.
-

ای جاد و توسعه شبکه ری ل ی محور خلی ج فارس (از خرمشهر به بندر امام خمی نی

و هند ی جان و در ادامه به بوشهر) و اتصال استان خوزستان به استان اصفهان (محور
اهواز  -ا یذه  -اصفهان) .
-

بسترسازی به منظور دوخطه کردن و برقی نمودن سه بخش عمده شبکه ریلی استان

شامل اهواز -اندیمشک ،اهواز -خرمشهر و اهواز -بندر امام.
-

توسعه شبکه و کریدور بین المللی بندر امام خمینی -اهواز – دزفول به سمت تهران

-

توسعه و ارتقاء کریدور جدید جنوب به شمال در مسیر قلمرو فضایی شهرستانهای

بندر ماهشهر  -رامشیر  -رامهرمز  -هفتگل -مسجدسلیمان  -اللی  -گتوند – دزفول
-

ارتقاء و تقویت محور ساحلی (محور خلیج فارس از خرمشهر و آبادان به بندر امام

خمینی و بندر ماهشهر تا هندیجان و بوشهر)
-

تقویت و توسعه کریدور ارتباطی بین استانی با استانهای لرستان ،ﻛهگیلویه و

بویراحمد ،چهارمحال و بختیاری و اصفهان
-

توسعه و تقویت راههای شریانی استان با اولویت آزادراه اهواز– لردگان ،آزادراه

اهواز -اندیمشک  ،محور شوش  -سوسنگرد – اهواز و کریدور چذابه و شلمچه تا مرز عراق.
-

تقویت کریدور جنوب به شمال بندر امام  -بازرگان و اهواز-لرستان.

-

توسعه سه محور اصلی طرح آبرسانی :شمال شرق /طرح غدیر (دریاچه سد دز در

مسیر شهرستانهای اندیمشک ،شوش ،هویزه ،اهواز ،حمیدیه ،خرمشهر و آبادان) ،جنوب شرق
و محرم (از مبدا سدکارون سه و سد کوثر در مسیر شهرستانهای ایذه ،باغملک ،رامهرمز،
رامشیر ،بندر ماهشهر ،هندیجان ،امیدیه ،آغاجاری و بهبهان )
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۱۴۳

مناطق مستعد توسعه خدمات و بازرگانی
-

توسعه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در منطقه آزاد (اروند)  ،منطقه ویژه

اقتصادی بندر امام خمینی ،منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر ،منطقه ویژه اقتصادی شوش
(مصوب) ،گمرک و بازارچه های مرزی شلمچه ،چذابه و گمرکات اهواز ،آبادان ،خرمشهر ،بندر
امام خمینی ،سجافی ،هندیجان ،شادگان ،اروندکنار ،چوئبده ،چذابه و دزفول
-

خدمات برتر در زمینه فناوری نوین ،آموزش عالی ،بهداشت  -درمانی و فنی مهندسی

در شهرستانهای اهواز ،آبادان ،دزفول و بهبهان.
-

خدمات انبارداری و حملونقلی در شهرستانهای آبادان و اندیمشک.

-

ترانزیت کاال به عراق از طریق همکاری بندر خرمشهر و بندرعباس (یا دبی) با استفاده

از حمل و نقل ترکیبی ریلی-دریایی-زمینی در قلمرو فضایی شهرستانهای خرمشهر،
بندرعباس و بصره برای انتقال کاال به صورت کانتینری.
-

قلمرو فضایی شهرستان اندیشمک منطقه مستعد ایجاد و توسعه بندر خشک

-

ایجاد قلمروهایی برای باراندازی و تخلیه کانتینرها در محور اهواز -خرمشهر

مناطق مستعد توسعه فعالیتهای کشاورزی
-

توسعه فعالیتهای مربوط به زراعت در قلمرو فضایی شهرستانهای اهواز (باوی،

کارون و حمیدیه) ،ماهشهر ،هندیجان ،شادگان ،شوش ،بهبهان ،امیدیه ،آغاجاری ،رامهرمز،
رامشیر ،هفتکل،اللی ،دشت آزادگان و هویزه.
-

توسعه فعالیتهای مربوط به باغداری در قلمرو فضایی شهرستانهای اهواز (باوی،

کارون و حمیدیه)  ،آبادان ،خرمشهر ،ماهشهر ،هندیجان ،شادگان ،اندیمشک ،دزفول ،گتوند،
بهبهان ،مسجدسلیمان ،اللی ،اندیکا ،ایذه ،باغملک ،دشت آزادگان و هویزه.
-

توسعه فعالیت دامپروری در قلمرو فضایی شهرستانهای ایذه ،باغملک ،اهواز

(باوی ،کارون و حمیدیه)  ،هندیجان ،شوش ،بهبهان ،آغاجاری ،رامهرمز ،مسجدسلیمان،
اندیکا ،هفتکل و رامشیر.

۱۴۴
-

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی
توسعه فعالیت شیالت در قلمرو فضایی شهرستانهای ایذه ،اندیکا ،اندیمشک،

هندیجان ،آبادان ،خرمشهر ،ماهشهر ،اهواز (باوی ،کارون و حمیدیه).
مناطق مستعد توسعه فعالیتهای صنعتی و معدنی
-

توسعه صنایع شیمیایی ،پتروشیمی و الستیﻚ و پالستیﻚ در شهرستانهای جنوبی و

ساحلی استان شهرستانهای هندیجان و ماهشهر (با امکان تامین نیاز آبی از منابع آب دریا) و
شهرستانهای مسجد سلیمان ،هفتکل ،غرب امیدیه ،غرب آغاجاری و غرب بهبهان.
-

توسعه صنایع متوسط و ﻛوچﻚ (به عنوان حلقه واسط و مکمل صنایع بزرگ استان)

و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با تاکید بر تکمیل زنجیره های ارزش و تولید
در کل قلمرو فضایی استان
-

توسعه فعالیتهای معدنی (شن و ماسه ،سنگ الشه،نمک دریایی و  )...در قلمرو

فضایی شهرستانهای مسجد سلیمان -اللی – اندیکا-دزفول-اندیمشک -شوش -شوشتر
گتوند-ایذه – باغملک – بهبهان – رامشیر – هفتگل.
-

ارتقاء صنایع وابسته به دریا (دریاپایه) مانند ﻛشتیسازی وسازههای دریایی در

شهرستانهای آبادان ،ماهشهر و هندیجان.
مناطق مستعد توسعه فعالیتهای گردشگری و صنایع دستی
-

شهرستانهای اهواز ،آبادان و دزفول مستعد توسعه گردشگری سالمت

-

کل قلمرو فضایی استان مستعد توسعه گردشگری طبیعی

-

شهرستانهای اهواز ،دشت آزادگان ،هویزه ،شوش ،آبادان و خرمشهر مستعد توسعه

گردشگری دفاع مقدس ،مذهبی ،فرهنگی
-

شهرستانهای شوش ،شوشتر ،بهبهان و ایذه مستعد توسعه گردشگری تاریخی.
شهرستانهای دزفول ،بهبهان ،مسجد سلیمان ،ایذه ،گتوند و سواحل هندیجان و

ماهشهر مستعد توسعه گردشگری آبی و دریایی
-

توسعه و تقویت صنایع دستی در کل قلمرو فضایی استان.
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-

۱۴۵

توسعه خدمات و فعالیت گردشگری فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی و عتبات عالیات،

تجاری ،آبی ،ورزشی و صنعتی (محور شمالی -جنوبی) در شهرستانهای اندیمشک ،دزفول،
شوشتر ،اهواز ،شادگان ،آبادان و خرمشهر.
-

توسعه خدمات و فعالیت گردشگری آبی ،طبیعی و فرهنگی (محور غربی -شرقی) در

شهرستانهای ایذه ،مسجد سلیمان ،شوشتر ،دزفول و اندیمشک.
-

توسعه خدمات و فعالیت گردشگری دفاع مقدس در شهرستانهای اهواز ،دشت

آزادگان و هویزه.
-

توسعه خدمات و فعالیت گردشگری تجاری در شهرستانهای آبادان ،خرمشهر،

شادگان،ماهشهر ،هندیجان.
-

توسعه خدمات و فعالیت گردشگری صنعتی ،طبیعی و مذهبی در اهواز  -سه راهی

کوپال ،جنوب رامشیر ،آغاجاری  ،امیدیه و شمال بهبهان
-

گردشگری عشایری با اولویت شهرستانهای دزفول ،ایذه ،اندیکا ،اللی ،مسجد

سلیمان ،شوش و اندیمشک.
الگوی استقرار و نظام سلسله مراتبی مراكز سکونتگاهی
-

سطح یکم شامل اهواز ،با ﻛارﻛردهای فراملی و استانی.

-

سطح دوم شامل دو ﻛانون [آبادان  -خرمشهر] و [بندر ماهشهر  -بندر امام خمینی] با

ﻛارﻛردهای فراملی و استانی ضعیفتر از اهواز و ﻛانون دزفول ﻛه از نظر ارتباطات فراملی
ضعیفتر از دو ﻛانون آبادان -خرمشهر و بندر ماهشهر  -امام خمینی است ،اما به دلیل توانمندی
اقتصادی و نقش برجسته درون استانی و برون استانی در این گروه قابل طبقهبندی است.
-

سطح سوم شامل پنج ﻛانون بهبهان ،رامهرمز ،مسجدسلیمان ،ایذه و سوسنگرد ،با

ﻛارﻛردهای بین استانی ،درون استانی و محلی است.
-

ارتقا نقش و جایگاه روستاهای مکان مرکزی در کل مناطق استان
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الگوی توزیع خدمات اجتماعی در سطح مناطق
بهداشت و درمان
-

اهواز در سطح یکم

-

دزفول ،مسجد سلیمان ،ایذه ،رامهرمز ،بهبهان ،بندر ماهشهر ،آبادان ،دشت آزادگان،

خرمشهر ،شادگان و شوش در سطح دوم.
-

سایر مرﻛز شهرستانهای استان در سطح سوم

آموزش عالی
-

شهرستان اهواز در سطح یک ،شهرستانهای دزفول (حفظ جایگاه در سطح دوم)

آبادان (ارتقا به سطح دوم) ،شهرستانهای خرمشهر و بهبهان (ارتقا به سطح سوم).
-

گسترش و توزیع خدمات آموزشی به تفکیک مقاطع در همه مناطق استان

ماده  -۴برنامههای اجرایی آمایش استان خوزستان به قرار زیر است:
بازرگانی
-

برنامه توسعه ،تجهیز و تکمیل زیرساختهای مرتبط با بازرگانی (زیربناهای بازرگانی،

قطبها،کریدورها و )...
صنعت و معدن
-

برنامه ایجاد ،توسعه ،تجهیز و تکمیل زیرساخت ها ،فضاها و تسهیالت مرتبط با صنایع

-

برنامه توسعه ،تکمیل و تجهیز زنجیره ها ،خوشه ها ،تعاونی ها و واحدهای فعال و

نیمه فعال صنعتی
کشاورزی و امنیت غذایی
-

تحقیق و توسعه در امور کشاورزی

-

تکمیل زنجیره های ارزش و محصوالت کشاورزی

-

بهبود بهرهوری آب در عرصه کشاورزی و اصالح الگوی کشت

آب
-

برنامه ارائهی خدمات آب شرب و بهداشتی شهری و روستایی
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-

برنامه حفاظت و پایش کمی و کیفی منابع آبهای سطحی و زیر زمینی

-

برنامه بهسازی ،توسعه تاسیسات آب و فاضالب و بازچرخابی

۱۴7

محیطزیست و منابع طبیعی
-

برنامه آبخیزداری و آبخوانداری

-

برنامه حفاظت خاک

-

حفاظت و احیای زیستبوم های آبی

-

برنامه حفاظت و احیای زیستبومهای خشکی

انرژی
-

بازیافت پسماندهای نفتی و پتروشیمی

-

برنامه توسعه انرژیهای نوین و تجدیدپذیر

-

برنامه مطالعه ،اکتشاف و استخراج نفت و گاز

حمل و نقل
-

برنامه توسعه خدمات لجستیکی حمل و نقل

-

برنامه توسعه و تجهیز حمل و نقل جادهای

-

برنامه توسعه و تجهیز حمل و نقل ریلی

-

برنامه توسعه و تجهیز حمل و نقل دریایی

-

برنامه توسعه و تجهیز حمل و نقل هوایی

ارتباطات و فناوری اطالعات
-

توسعه فناوریهای بخش ارتباطات و فناوری اطالعات و فعالیتهای مجازی

نظام سکونتگاهی و توزیع فضایی جمعیت
-

برنامه هوشمندسازی شهری

-

برنامه تاب آوری و توانمندسازی چند وجهی قلمروها (شهرستانها،شهرها و روستاها)

-

برنامه تعادل بخشی فضایی سکونتگاهها

-

برنامه ساماندهی کالبدی -فضایی سکونتگاهها(شهری ،روستایی)

۱۴۸
-
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برنامه سیاستگذاری زیرساختی و خدماتی در خصوص سکونتگاههای شهری و روستایی

گردشگری
-

برنامه بهینه سازی و توسعه زیرساختهای گردشگری

-

برنامه توسعه گردشگری طبیعی

-

برنامه توسعه گردشگری تاریخی – فرهنگی-مذهبی

-

برنامه توسعه گردشگری سالمت

آموزش ،علم و فناوری
-

برنامه ایجاد ،توسعه و تجهیز زیرساخت های پارک علم و فناوری ،ایستگاههای

تحقیقاتی و مراکز رشد
-

ماموریت گرایی(محوری) دانشگاهها با مزیتهای استانی

بهداشت و درمان
-

برنامه توسعه خدمات بهداشتی درمانی

دفاعی ،امنیتی و پدافند غیر عامل
-

برنامه ایجاد ،توسعه ،تکمیل و تجهیز زیرساختها ،امکانات و تسهیالت مرتبط با

مدیریت بحران
-

برنامه هدایت ،راهبری ،پایش و شناسایی تهدیدات و مصونسازی و کاهش

آسیبپذیری مردم ،زیرساختها و کانونهای جمعیت و فعالیت و استمرار خدمات ضروری
(از طریق رعایت اصول ،الزامات و مالحظات دفاعی ،امنیتی و پدافندغیرعامل)
-

برنامه جامع پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

-

برنامه توسعه زیرساختهای الزم مدیریت بحران (متناسب با نقش استان در پشتیبانی

از استانهای مجاور در مواقع بحران)
-

برنامه خروج تدریجی مراکز خطرزای غیرشهری از نقاط مسکونی

-

برنامه اِشراف ،صیانت ،مقابله ،تحلیل و بررسی ،معماری و مهندسی و همافزایی

اطالعاتی و امنیتی در مسائل و اهداف راهبردی وزارت اطالعات در محیط امنیت ملی

۱۴9
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ماده  -۵تمامی دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلف به رعایت مفاد این سند میباشند.
ماده  -۶کلیه فعالیتهای تعریف شده در بخشهای مختلف این سند باید به گونهای باشد
که مجموع نیازها و مصارف آبی آنها محدود به سقف آب قابل برنامهریزی استان در چارچوب
پانزدهمین مصوبهی شورایعالی آب در حوضههای آبریز درجه – ۲که توسط وزارت نیرو ابالغ
میگردد -باشد .وزارت نیرو مکلف است آب قابل برنامهریزی بههنگام شده را در دورههای
زمانی  ۵ساله بازنگری و به تفکیک بخشهای مختلف مصرف و حوضههای آبریز درجه  ،۲به
استانها ابالغ نماید.
ماده  -7سازمان مدیریت و برنامهریزی استان موظف است ،گزارش عملکرد ساالنه تحقق
این سند را در پایان هر سال به دبیرخانه ارسال نموده و دبیرخانه نیز گزارشی از میزان تحقق
پذیری اسناد آمایش همه استانها را به شورایعالی ارائه میدهد.
ماده  -۸سازمان مدیریت و برنامهریزی استان موظف است تمهیدات الزم به منظور
تحققپذیری سند و هم چنین مطالعات آمایش استان در سطح استان را فراهم آورد.
ماده  -9سازمان مدیریت و برنامهریزی استان موظف است به منظور تحقق عملیاتی سند؛
پیوند بین این سند با مطالعات آتی در سطح استان و برنامههای بلندمدت ،میان مدت و
کوتاهمدت از جمله بودجه سنواتی در استان را با تعامل و همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور
برقرار نماید.
ماده  -۱۰سازمان مدیریت و برنامهریزی استان موظف است حداکثر ظرف مدت یکسال،
سند آمایش استان را بر اساس سند ملی آمایش سرزمین بازنگری ،بروزرسانی و اسناد مربوطه را
به دبیرخانه ارسال نماید.
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 - 1برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  ۲اطلس نقشههای سند ملی و استان خوزستان آمایش سرزمین در افق  1۴10مصوب
شورای عالی آمایش سرزمین  /قسمت دوم نقشههای استان خوزستان مراجعه فرمایید.

فصلچهارم
سوابق تدوین اسناد ملی و استانی
آمایش سرزمین

 ابالغیه سند «جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین» شماره  ۱۴7۵7۵۴مورخ
 ۱۳9۶/۸/۶دبیر شورای آمایش سرزمین با اعمال اصالحات ۱۳99/۱2/27
با سالم و احترام
همانگونه که مستحضر هستید رسالت اصلی آمایش سرزمین در نظام برنامهریزی و مدیریت
توسعه کشور ،طرحریزی نقشه راه توسعه بلندمدت و سازماندهی فضایی کشور در چارچوب
تقسیمکار ملی ،منطقهای و بخشی میباشد .به عبارت دیگر آمایش سرزمین از طریق «آیندهنگاری»
توسعه سرزمین« ،سیاستگذاری» و انتظامبخشی مناطق و بخشها و «فرصتسازی»،بستر الزم
برای توسعه پایدار و متوازن را فراهم میسازد .سازمان برنامه و بودجه بهعنوان دستگاه متولی
آمایش سرزمین در کشور در طی نیمقرن گذشته تالش نموده است تا ضمن استمرار مطالعات و
ارزیابیهای خود از وضعیت پیشبرد توسعه سرزمین ،دیدگاهها و رهنمودهای الزم بهمنظور هدایت
و راهبری توسعه کشور را به دستگاههای اجرایی ارائه نماید.
از همین رو سند «جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین» بهعنوان استنتاجی جامع از مطالعات
صورت گرفته در طی سالیان اخیر و نیز جمعبندی نظرات و دیدگاههای صاحبنظران ،نخبگان،
دانشگاهیان ،مدیران اجرایی و کارشناسان توانمند دستگاههای اجرایی کشور ،باهدف ارائه

۱۵2
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رهنمودها و دیدگاههای آمایش سرزمین درباره چگونگی سازماندهی فضایی قلمروهای
سرزمینی ،ارتقاء بهرهوری از سرزمین و هماهنگسازی و همافزایی میان بخشها ،تدوین و پس
از بحث و بررسی در چندین جلسه کمیسیون تخصصی آمایش سرزمین ،در تاریخ  ۱3۹۶/۵/۲به
تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسیده است.
بر اساس تبصره ( )۱ماده ( )3۲قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ،کلیه
دستگاههای اجرایی مکلفاند برنامههای عملیاتی خود را بهگونهای تنظیم و اجرا کنند که زمینه
تحقق جهتگیریهای آمایش سرزمین فراهم آید .لذا ضمن ارسال این سند ،بهمنظور تحقق
اهداف موردنظر در تدوین و اجرای آن خواهشمند است دستور فرمانید در تمامی سطوح
زیرمجموعه آن دستگاه محترم مالحظات زیر موردتوجه قرار گیرد:
هر یک از دستگاههای اجرایی کشور ،ضمن استخراج بندها و موارد مرتبط با حوزه مأموریتی
خویش ،نسبت به تدوین و تصویب تمهیدات ،دستورالعملها و یا بخشنامههای الزم بهمنظور
اجرا و نظارت بر حسن تحقق آنها اهتمام الزم را مبذول دارند .وزراء و معاونین محترم
رئیسجمهور در حوزههای مأموریتی بخشی و استانداران محترم در حوزههای استانی ،متولی
پیگیری تحقق اهداف و جهتگیریهای آمایش سرزمین هستند.
تمامی استاد اعم از برنامهها و طرحهای بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمدت توسعه بخشها
یا استانها ازجمله سند آمایش استان ،اسناد راهبردی و جامع توسعه بخشها و مناطق و...
میبایست مبتنی بر این جهتگیری تدوین و یا اصالح گردند
 شوراها و کمیسیونهای توسعه بخشها و استانها اعم از شورای عالی شهرسازی و معماریو یا شوراهای برنامهریزی توسعه استانها میبایست در تمامی مصوبات خود ،موارد مطروحه در
قالب این سند را به جد مورد لحاظ قرار داده و در صورت لزوم مواردی که طبق بخشنامههای
شورای عالی آمایش سرزمین مستلزم بررسی و تصمیمگیری در شورای عالی آمایش سرزمین است
را به دبیرخانه این شورا مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
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۱۵۳

 جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین مصوب ۱۳9۶/۵/2مصوب شورای عالی
آمایش سرزمین با اعمال اصالحات ۱۳99/۱2/27
شورای عالی آمایش سرزمین در جلسه مورخ  ۱3۹۶/۵/۲به استناد ماده ( )3۲قانون احکام
دائمی برنامههای توسعه جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین را به شرح زیر تصویب نمود:
جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین مجموعهای از رویکردها ،رهنمودها و سیاستهایی است که
رعایت آنها منجر به تحقق تصویر درازمدت سازمان فضایی مطلوب توسعه میگردد .ازآنجاکه این
تصویر ،بازتاب سرزمینی چشمانداز توسعه ملی ،در چهارچوب اصول آمایش سرزمین میباشد ،لذا
این سند نقشی بسیار مهم و تأثیرگذار در تحقق اهداف چشمانداز ایفا مینماید.
با در نظر گرفتن سیاستهای کلی آمایش سرزمین ابالغیه مقام معظم رهبری مبنی بر تعامل و
همکاری با کشورهای منطقه و جهان بهویژه حوزه تمدن ایرانی-اسالمی با تقویت نقشآفرینی
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و امنیتی کشور در جهت منافع ملی یا مشترک و همچنین روند روبه
افزایش تغییرات اقلیمی و بهطور کلی تحوالت گستردهای که طی ده سال گذشته در سطوح ملی و
بینالمللی اتفاق افتاده است ،لزوم بازنگری در اولین سند ضوابط ملی آمایش (مصوب سال )۱3۸3
مطرحگردید .این بازنگری نه تنها شامل مضامین ضوابط میباشد؛ بلکه ساختار ،روشها و رویههای
تدوین آنها را نیز در بر میگیرد .خاطرنشان میسازد رعایت مؤلفههای چهارگانه آمایش سرزمین
یعنی جامعنگری ،کلگرایی ،دوراندیشی و توجه به جغرافیای سرزمینی به عنوان عوامل تعیینکننده
در بیان فرازهای این سند در سطح راهبردی و کالن مطرح بوده و از ورود به مضامین جزئیتر و
نتیجهگیریهای مکانی خارج از حیطه آمایش ،اجتناب شده است.
فرازهای این سند مجموعه ای از بایدها و نبایدها است که الگوی اسکان جمعیت ،ساختار
فضایی فعالیتها و چگونگی شکلبندی ،بسط و گسترش شبکههای زیربنایی را متناسب با
اهداف و الزامات اسناد پایه مذکور ،تبیین مینماید .از این رو مراعات آنها در تمامی مداخالت
فضایی بخش دولتی و خصوصی الزامی میباشد.
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ماده -۱جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین در راستای توسعه و بالندگی اقتصادی و پیشرفت
و اقتدار همهجانبه و پایدار کشور ،تحقق اهداف سند چشمانداز ایران  ۱۴۰۴و نیل به سازمان فضایی
مطلوب و مناسب کشور ،در چارچوب اصول هشتگانه آمایش سرزمین (کار آیی و بازدهی
اقتصادی ،وحدت و یکپارچگی سرزمین،گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقهای ،حفاظت
محیطزیست و احیای منابع طبیعی ،حفظ هویت اسالمی  -ایرانی و حراست از میراث فرهنگی،
تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور و رفع محرومیتها بهخصوص در مناطق
روستایی کشور و مالحظات امنیتی ،دفاعی و پدافند غیرعامل) ،مشتمل بر موارد زیر است:
 -۱رعایت تناسب بین نیازهای استقرار فعالیت در یک قلمرو با امکانات و قابلیتهای آن
و رعایت مقیاس مناسب اقتصادی برای فعالیت در یک مکان با توجه به ظرفیت و کشش
بازارهای داخلی و خارجی
 -2افزایش همگرایی و تقویت هویت ملی در طراحی و اجرای طرحهای ملی و منطقهای و
تخصصی شدن عملکرد اقتصادی بر اساس قابلیتها و مزیتهای نسبی مناطق برای تقویت
وابستگیهای متقابل منطقهای و یکپارچگی ملی و پرهیز از تنوع و گسترش همه نوع فعالیتها
در یک قلمرو جغرافیایی
 -۳هماهنگسازی ،انتظامبخشی و کنترل اقدامات و فرایندهای توسعهای بخشهای
مختلف اقتصادی
 -۴بسترسازی ،انجام ترتیبات نهادی و فراهمسازی الزامات موردنیاز در قلمروهای سرزمینی
بهمنظور ارتقاء سرمایههای اجتماعی ،توسعه سرمایههای انسانی و پرورش انسانهای باانگیزه،
شاداب ،متدین ،وطندوست ،جمعگرا ،نظمپذیر و قانونگرا به عنوان مهمترین ارکان توسعه
 -۵توزیع مناسب جمعیت و فعالیتهای اقتصادی در قلمرو سرزمین در راستای ایجاد
تعادل بیشتر بین نیمه غربی و شمال غربی کشور و نیمه شرق و جنوب شرقی برمبنای کارایی
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی و استفاده از ظرفیتها با تأکید بر:
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 بندر چابهار؛ به عنوان یکی از مهمترین مراکز جمعیتی سواحل دریای عمان ،بندراقیانوسی بینالمللی و برخوردار از عملکردهای مرتبط با صنایع دریایی ،بازرگانی ،انرژی،
آموزش عالی و تحقیقات ،گردشگری و شیالت؛
 بندر جاسک ؛ به عنوان یک مرکز جمعیتی فعال در حوزه صادرات نفت ،گاز وپتروشیمی ،بازرگانی و گردشگری؛
 سایر قلمروهای اولویتدار سواحل مکران ازجمله پسابندر ،کنارک ،زرآباد و سیریکو پسکرانههای آنها.
 اتخاذ تدابیر و تمهیدات الزم بهمنظور توسعه پایدار نواحی کویری و افزایش سطحجمعیتپذیری در این قلمروها با تکیه بر رونقبخشی به اقتصاد و استفاده بهینه از مزیتهای
نسبی (منابع معدنی ،انرژی خورشیدی و گردشگری).
 -۶ایجاد زمینه های الزم برای استقرار جمعیت در نواحی مستعد از طریق فراهم ساختن
زیرساختها و تأسیسات موردنیاز و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی به ویژه صنعتی و
خدمات عمومی.
 -7اتخاذ سازوکارها و تمهیدات مهار و کنترل رشد جمعیت در مناطق کالنشهری به ویژه
تهران و بازنگری طرحهای توسعه کالنشهری کشور در چارچوب سیاستها و سقف جمعیتی
که تا شش ماه پس از تصویب این سند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری
دستگاهها و نهادهای ذیربط به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین میرسد.
 -۸ساماندهی و هدایت هدفمند جریانهای مهاجرت در راستای استراتژی توزیع جمعیت
و فعالیت در سرزمین از طریق:
 زمینهسازی بهمنظور تحول در اقتصاد روستاها و بازگرداندن رونق به اقتصاد روستایی(کشاورزی ،دامداری ،صنایعدستی و )...در چارچوب مقتضیات و مزیتهای محلی
 تشویق سرمایهگذاری در طرحهای اشتغالزا ،توسعه ارائه خدمات عمومی و ارائهمشوقها و تسهیالت متناسب با مقتضیات محلی در روستاها و شهرهای کوچک بهمنظور
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ماندگاری جمعیت در شهرهای کوچک و نواحی روستایی و کاهش روند مهاجرت به
کالنشهرها و شهرهای پرتراکم
 -۹سازماندهی شبکه سکونتگاهی کشور باهدف ارتقاء بهرهوری از سرزمین با مالحظات
زیستمحیطی و کاهش مشکالت و چالشهای موجود
 -۱۰به جهت لحاظ رویکردهایی چون گسترش حوزه نفوذ اقتصاد کشور در منطقه و محیط
آسیای جنوب غربی ،تحقق سازمان فضایی مطلوب توسعه کشور ،مؤلفههای نوین برنامهریزی
و تجارب جدید جهانی و تمرکززدایی از طریق انتخاب مراکز متعدد با اختیارات الزم ،شبکه
سکونتگاهی شهری کشور در سه الیه طبقهبندی میشود.
 الیه پیرامونی ،شامل مراکز استانهای مرزی کشور به عنوان مراکز راهبری ،تسهیل وپشتیبانی تعامالت اقتصادی و اجتماعی با کشورهای واقع در عمق راهبردی اقتصادی و
سیاسی آنها در خارج از مرزهای کشور.
 الیه مرکزی ،شامل مراکز منتخب مناطق  ۹گانه به عنوان مراکز راهبری ،تسهیل وپشتیبانی از تعامالت اقتصادی و اجتماعی کشور با جامعه بینالمللی در حوزههای علم و
فناوری ،آموزش ،تحقیق و توسعه ،تبادالت کاال ،خدمات و اطالعات و گسترش کسبوکار
با بازارهای جهانی.
 الیه میانی ،شامل مراکز استانها و شهرهای برخوردار از توانمندی و یا استقرار درموقعیتهای مناسب نسبت به سایر مناطق شهری و روستایی به عنوان مراکز راهبری،
تسهیل و پشتیبانی از تعامالت اقتصادی و اجتماعی بین این مراکز با حوزه نفوذ خود ،با
سایر مراکز منتخب الیه میانی و نیز با الیه مرکزی فعالیت مینمایند.
تمام شهرهای الیههای سهگانه متناسب با نقش و مأموریت خود مشمول اصالحات الزم
برای ارتقاء عملکردی و زیرساختی گردیده و برخوردار از نهادهای الزم برای ارائه خدمات
و تسهیل گسترش تولیدات کاال ،خدمات و اطالعات و ارتقاء فناوری و مهارتهای
کسبوکار در درون مرزهای کشور میشوند.
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 -۱۱تقویت و سازماندهی سکونتگاهها و عرصههای روستایی باهدف حفظ ارتباط پویا و
سازنده بین نواحی شهری و روستایی و تقویت زنجیرههای ارزش با تأکید بر استقرار صنایع
کوچک و اشتغالزا
 -۱2انتظامبخشی به فرایندها و رویههای تبدیل و الحاق سکونتگاههای روستایی به شهر
باهدف ماندگاری جمعیت مولد در روستاها و حفظ و بهرهوری از اراضی قابلکشت.
 -۱۳تقویت زمینههای اسکان جمعیت بیشتر و گسترش فعالیتهای اقتصادی در جزایر
خلیجفارس با تأکید بر تقسیمکار متناسب با ظرفیتها و توان محیطی ،بازآرایی تعامالت با قلمروهای
خشکی مجاور و تمهید ترتیبات توسعه پایدار و متوازن در آنها بهویژه در جزایر راهبردی
 -۱۴ممنوعیت تغییر کاربری زمین خارج از برنامهها و طرحهای مصوب و مغایر با مالحظات
زیستمحیطی از طریق اتخاذ تدابیر ،ضوابط و مقررات و سازوکارهای نظارتی مؤثر و کارآمد و
بازنگری ضوابط و معیارهای تغییر کاربری اراضی متناسب با ویژگیهای بومشناختی هر قلمرو
 -۱۵ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی پیرامون شهرها به ویژه کالنشهرها
 -۱۶فراهمسازی زمینهها ،امکانات و زیرساختهای موردنیاز بهمنظور ایفای نقش مؤثر
ترانزیتی کشور در منطقه به ویژه محیط آسیای جنوب غربی و استفاده بهینه از مزیت موقعیت
منطقهای کشور به عنوان مرکز مبادله ( )HUBکاال ،خدمات ،مسافر ،انرژی و اطالعات
 -۱7فراهمسازی زمینههای توسعه همهجانبه و تقویت زیرساختها و شبکههای زیربنایی
با اولویت نواحی شرقی و جنوبی کشور بهمنظور ایجاد توازن و تعادل منطقهای
 -۱۸توسعه ،تجهیز ،ارتقاء و اصالح ساختار فضایی شبکه ریلی کشور با رویکرد:
 برقراری یا تقویت اتصال شبکه ریلی کشور به خطوط ریلی بینالمللی -۱9توسعه و تجهیز محورهای اصلی ارتباطی کشور در کریدورهای حملونقل بینالمللی
(جادهای) شمال – جنوب و شرقی – غربی کشور با تأکید بر تمرکززدایی از تهران ،با اولویت
مسیرهای منتهی به دروازههای اقتصادی آبی و زمینی کشور
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 -2۰توسعه ،تجهیز ،تقویت و سطحبندی بنادر کشور در سواحل دریای خزر ،خلیجفارس
و دریای عمان متناسب با ارتباطات بینالمللی با کشورهای همسایه و هدف و استفاده بهینه از
مزیتهای ساحلی کشور
 -2۱تقویت و ساماندهی بنادر و اسکلههای صیادی در سواحل کشور باهدف ارتقای
بهرهوری و حفاظت فعال از ذخایر ارزشمند دریایی
 -22توسعه،تجهیز و تقویت شبکه حملونقل هوایی کشور از طریق:
 تقویت نقش کشور به عنوان کریدور و ترانزیت هوایی توسعه و تجهیز فرودگاه امام به عنوان هاب ) (HUBترانزیت هوایی در سطح بینالمللی ارتقای سطح عملکردی فرودگاههای شهرهای منتخب مرکزی الیه پیرامونی بهمنظورپشتیبانی از ایفای نقش فراملی آنها
 -2۳فراهمسازی بسترهای موردنیاز برای توسعه شبکه ارتباطات و انتقال داده از طریق:
تعمیم ،گسترش و توزیع شبکههای ارتباطات و فناوری اطالعات در سراسر کشور باتوجه به ویژگیهای کمی و کیفی جمعیت مناطق مختلف ،فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی
و استقرار متوازن و متعادل آن در پهنه سرزمین
 احداث ،توسعه و تجهیز زیرساختهای موردنیاز انتقال و ترانزیت اطالعات درمقیاس بینالمللی از طریق ایجاد خدمات هاب ( )HUBمنطقهای و بینالمللی اطالعات
 -2۴توسعه زیرساختهای ارتباطی و خدماتی گردشگری باهدف تسهیل دسترسی و
استفاده از اماکن ،ابنیه و محوطههای با ارزش تاریخی ثبت جهانی و ثبت ملی شده و قطبها
و مناطق نمونه گردشگری (از جنبه میراث فرهنگی و طبیعی)
 -2۵اولویت برداشت از میادین مشترک نفت و گاز ،ازجمله:
 مرز جنوبی (با کشورهای کویت ،امارات ،عربستان سعودی و قطر به ویژه در حوزهمشترک پارس جنوبی)
 مرز غربی(با کشور عراق) -مرز شمالی (با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان)
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 -2۶تنوعبخشی در منابع تولید انرژی و افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر (بهویژه بادی
و خورشیدی) در تولید و تأمین بهینه انرژی هر منطقه از کشور متناسب با ظرفیت هر منطقه
 -27ایجاد و توسعه مناطق ویژه اقتصادی و تخصصی انرژی (نفت ،گاز ،پتروشیمی و
انرژیهای نو) در مناطق دارای قابلیت با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته
 -2۸اعمال مدیریت یکپارچه بر منابع آب
 -29ممنوعیت برداشت بیرویه و ناپایدار از منابع آبهای زیرزمینی و سطحی کشور
 -۳۰مهار آبهای مرزی و مدیریت کارآمد و بهینه آبهای ورودی و خروجی کشور
 -۳۱رعایت نیازهای پایه زیستمحیطی رودخانهها ،تاآلبها ،دریاچهها ،بر اساس میزان
تجدیدشوندگی آب و ظرفیت قابلتحمل حوضههای آبریز در مهار و کنترل آبهای سطحی کشور
 -۳2تأمین آب موردنیاز توسعه فعالیتهای جدید در قلمروهای راهبردی با استفاده از
روشهای جدید ازجمله از طریق نمکزدایی از آب دریا با اولویت سواحل دریای عمان(سواحل
مکران) و نقاط واقع در پسکرانه سواحل جنوبی کشور با در نظرگیری مالحظات اکولوژیکی
الزم و حفاظت از اکوسیستم دریا
 -۳۳توجه به محدودیت منابع آب در جانمایی و استقرار فعالیتهای اقتصادی آببر در
قلمروهای مختلف کشور
 -۳۴رعایت مالحظات ژئوپلیتیکی و اکولوژیکی در طرحهای استحصال ،تأمین ،انتقال،
توزیع و مصرف آب در سطوح فراملی ،ملی ،منطقهای و محلی.
 -۳۵افزایش تراز مثبت آب مجازی در تجارت کاال
 -۳۶بازنگری و تجدیدنظر در تخصیص آب از سدها به نفع تقویت مخازن دریاچهها و
تاآلبها در پاییندست و حفظ حقابههای زیستمحیطی رودخانهها و تاآلبها
 -۳7کاهش نسبت حجم آب مصرفی کل کشور به حجم منابع آب تجدیدشونده متناسب با
ظرفیت هر منطقه
 -۳۸استفاده بهینه از دیپلماسی بهمنظور تأمین و تضمین پایداری دریافت آب از منابع
برونمرزی بامالحظه فرصتها و تهدیدهای ژئوپلیتیکی

۱۶۰
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 -۳9ایجاد تناسب و هماهنگی در اجرای طرحهای سد ،آبخیزداری ،آبخوانداری و
شبکههای آبیاری و زهکشی پاییندست
 -۴۰سازماندهی بخش کشاورزی در پهنه سرزمین بهمنظور ایجاد تحول متناسب با
مقتضیات اقلیمی ،ارتقاء بهرهوری و تأمین امنیت غذایی
 -۴۱تدوین الگوهای بهینه کشت در دشتها (واحدهای هیدرولوژیکی) با تأکید بر ارزش
اقتصادی آب
 -۴2ارتقای بهرهوری آب و بهکارگیری روشهای مناسب آبیاری متناسب با شرایط اقلیمی
و منطقهای در راستای صرفهجویی و استفاده بهینه از منابع آب با توجه به محدودیت های ناشی
از تغییرات آب و هوایی
 -۴۳حفاظت ،پیشگیری و کاهش آلودگی و فرسایش خاک و تغذیه آبخوانها با اجرای
عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در حوضههای آبخیز کشور
 -۴۴محدودیت کشت محصوالت با نیاز آبی باال در فضاهای باز و جایگزینی در موارد
ممکن از طریق کشت گلخانهای
 -۴۵مدیریت جامع و یکپارچه حوضههای آبخیز برای بهرهبرداری بهینه از منابع پایه (آب،
خاک و پوشش گیاهی)
 -۴۶ایجاد و توسعه مجتمعهایکشت و صنعت متناسب باقابلیتهای قلمروهای مختلفکشور
 -۴7ساماندهی روابط بین بخش کشاورزی و صنعت متناسب با نیازهای پسین و پیشین
بخش کشاورزی و مقتضیات سرزمینی
 -۴۸گسترش زمینههای توسعه کشتهای فرا سرزمینی ایران در کشورهایی دیگر که
قلمروهای مستعد کشاورزی دارند.
 -۴9توسعه ،حفاظت و احیاء جنگلها و مراتع کشور
 -۵۰توسعه پرورش و صید آبزیان در آبهای دور و سرزمینی
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 -۵۱ارتقاء سطح تعامالت و همکاریهای دو یا چندجانبه با کشورهای منطقه بهمنظور
حفاظت از محیطزیست و م نابع طبیعی و مقابله با آثار منتج از تغییرات اقلیمی و ریزگردها در
چارچوب تفاهمنامهها ،معاهدهها ،کنوانسیونها ،موافقتنامهها و پیمانهای منطقهای.
 -۵2الزام به رعایت مالحظات زیستمحیطی(توان اکولوژیک و ظرفیت تحمل
محیطزیست) در استقرار فعالیتهای توسعهای در پهنه سرزمین
 -۵۳حفاظت از تنوع زیستی و حفظ ذخایر ژنتیکی و زمینه سازی برای بهرهمندی جوامع
محلی از آن در زمینه هایی مانند گردشگری طبیعی
 -۵۴بیابانزدایی ،جلوگیری از بیابانزایی و تثبیت شنهای روان و مهار کانونهای شکلدهنده
ریز گردها با اولویت مناطق بحرانی و بهرهگیری از توسعه پوشش گیاهی متناسب با مقتضیات محلی
 -۵۵شناسایی و ایجاد خوشههای صنعتی با توجه به مزیتهای نسبی و رقابتی و تکمیل
زنجیره ارزش فعالیتهای مبتنی بر منابع در قلمروهای جغرافیایی
 -۵۶توسعه صنایع دریایی و تعمیر و خدمات وسایط حملونقل دریایی در جوار بنادر
اصلی با رعایت مالحظات زیستمحیطی
 -۵7ساماندهی مجتمعهای صنعتی اعم از شهرکها و نواحی صنعتی در پهنه سرزمین
متناسب با مقتضیات و ظرفیتهای هر یک از قلمروهای جغرافیایی
 -۵۸توسعه و ساماندهی مجدد فعالیتهای صنعتی پایه و آببر ازجمله صنایع فلزات
اساسی و پاالیشگاهی و پتروشیمی (به ویژه صنایع باالدستی) دارای اولویت سرمایهگذاری مبتنی
بر الزامات محدودیت منابع آب ،تأمین خوراک موردنیاز و تأمین مالحظات دفاعی ،امنیتی و
پدافند غیرعامل با تأکید بر استقرار آنها در سواحل خلیجفارس و به ویژه دریای عمان پس از
انجام ارزیابی راهبردی زیستمحیطی
 -۵9توسعه صنایع تولیدکننده کاالهای موردنیاز کشورهای منطقه به ویژه محیط آسیای
جنوب غربی با اولویت استقرار در استانهای مرزی مرتبط

۱۶2
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 -۶۰استقرار صنایع فراوری اولیه منابع معدنی در جوار ذخایر معدنی ،استقرار صنایع
واسطهای و سرمایهای در مکان مناسب و استقرار صنایع مصرفی متناسب با موقعیت مکانی
بازارهای نهاده و محصول.
 -۶۱توسعه صنایع مبتنی بر فناوریهای نوین و برتر در مراکز راهبری مناطق ۹گانه براساس
مزیتهای نسبی و رقابتی
 -۶2تحول در کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به قطب پردازش صادرات ،جذب
سرمایه و تکنولوژی ،ارتقاء پیوند منطقه با اقتصاد استان ،تبدیل آنها به پیشران توسعه اقتصادی
قلمروهای سرزمینی و پیشرو در توسعه ملی
 -۶۳ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید در پهنه سرزمین صرفاً بر اساس مطالعات
آمایش سرزمین
 -۶۴توسعه و تجهیز باراندازهای بینالمللی ،ملی و منطقهای و بنادر خشک در کشور
باهدف پشتیبانی توسعه بازرگانی و امور تولیدی در نقاط دور از ساحل و ایجاد تحرک در اقتصاد
نواحی پیرامونی بر اساس فهرست مورد تصویب شورای عالی آمایش سرزمین
 -۶۵توسعه و تقویت قطبهای علمی -دانشگاهی در شهرهای منتخب ۱باهدف ایجاد مرکزیت
آموزشی در میان کشورهای همجوار و تربیت و پرورش نیروی انسانی موردنیاز برای توسعه.
 -۶۶توسعه فعالیتهای پارکها ،مراکز رشد،کریدورهای علم و فنآوری و مراکز تخصصی
( ICTفناوری اطالعات و ارتباطات) در سرزمین متناسب با موقعیت تخصصی عملکرد هر قلمرو
 -۶7توسعه آموزشهای فنی -حرفهای و مهارتآموزی متناسب با عملکرد تخصصی هر
قلمرو به ویژه در نواحی مرزی و حاشیه شهرها باهدف زمینهسازی برای توسعه مشاغل متناسب
با مقتضیات محلی و کاهش مهاجرتها
 -۶۸استفاده از ترکیب صنایع ،کریدورهای فناوری اطالعات ،مراکز تحقیق و توسعه و
نیروی انسانی دانشآموخته برای برپایی قلمروهای اسکان جمعیت

 - 1به پیشنهاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
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 -۶9توزیع جغرافیایی و ساماندهی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی در سطح کشور
و جذب دانشجوی آنها بر اساس مقتضیات و اولویتهای توسعه ملی ،منطقهای و استانی و
کار ویژههای هر منطقه
 -7۰تأکید بر استفاده از ظرفیتهای اجتماعی ،فرهنگی و علمی استانها و مناطق کشور به ویژه در
کالنشهرها با محدود نمودن توسعه کمی سطوح پایین آموزش عالی به نفع سطوح باالتر (تحصیالت
تکمیلی) و ارتقای سطح کیفی آموزش عالی و مراکز پژوهشی و فنآوری آنها برای توسعه همکاریهای
علمی بینالمللی و ایفای نقش واسط بینکشورهای منطقه وکشورهای پیشرفته علمی.
 -7۱طراحی و ساخت فضاهای تربیتی متناسب با اقتضائات برنامه درسی ،استانداردهای
تربیتی ،تحوالت جمعیتی ،اصول شهرسازی و معماری و شرایط اقلیمی
 -72الزام به تهیه پیوست نیازمندیهای نیروی انسانی برای طرحهای توسعهای ،خدماتی و
تولیدی عمده برای تعیین نیازهای آموزشی آن در منطقه
 -7۳مأموریتگرا شدن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی متناسب با فعالیتهای
محل استقرار و حوزه عملکردی آن در سطوح بینالمللی ،ملی ،منطقهای و استانی
 -7۴دسترسی عادالنه به خدمات سالمت در کشور از طریق طرحریزی شبکه بهداشت و
درمان مبتنی بر سطحبندی ارائه خدمات در پهنه سرزمین
 -7۵توسعه و تجهیز مراکز گردشگری سالمت در کشور و تبدیل ایران به قطب پزشکی
منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسالم از طریق ایجاد مراکز درمانی تجهیز شده و روزآمد و
رونقبخشی به گردشگری سالمت و پزشکی در مناطق و شهرهای دارای قابلیت
 -7۶توسعه رفاه و تأمین اجتماعی در نواحی مختلف کشور و زمینهسازی تحقق عدالت
فراگیر در پهنه سرزمین ،کاهش فقر ،نابرابری و آسیبهای اجتماعی با تأکید بر توانمندسازی و
حداکثر استفاده از مشارکت مردم
 -77صیانت و استفاده بهینه از ظرفیتها و جاذبههای طبیعی ،تاریخی ،مذهبی ،فرهنگی،
علمی ،ورزشی و سالمت در هر منطقه برای رونق و ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد
ملی و دستیابی به سهم مناسب در اقتصاد بینالمللی
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 -7۸توسعه و آبادانی نواحی مرزی و جهتدهی سرمایهگذاریهای ملی اعم از دولتی و
غیردولتی به نواحی مرزی و رونق بخشی به صنعت گردشگری و بازرگانی بر اساس مزیتهای
نسبی و رقابتی با تأکید بر تقویت همگراییهای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
 -79تأمین همهجانبه و حداکثری منافع ملی و حقوق سرزمینی کشور در قلمروهای پیرامونی
از طریق فراهمسازی زیرساختهای موردنیاز و پیگیری ترتیبات دیپلماتیک و حقوقی الزم.
 -۸۰رعایت مالحظات امنیتی ،دفاعی و پدافند غیرعامل کشور در ساخت ،توسعه و توزیع
زیرساختها در کشور متناسب با مؤلفههای جغرافیای سیاسی قلمروهای سرزمینی
 -۸۱استفاده مناسب از جغرافیای طبیعی و خصوصیات ژئومورفولوژیک قلمروهای
سرزمینی در ارتقاء امنیت و پدافند غیرعامل استقرار صنایع و طرحهای حیاتی ،حساس و مهم
 -۸2عدم استقرار صنایع پرخطر (مطابق تعاریف شورای عالی امنیت ملی) در محدوده
سکونتگاهها و رعایت حریمهای ایمنی و امنیتی موردنیاز
 -۸۳تقویت انسجام ملی و ارتقاء هویت اسالمی – ایرانی اقوام مختلف و مشارکت آنان
در اداره امور ،توسعه و امنیت مناطق مختلف کشور
 -۸۴تقویت پیوندهای مناطق مرزی با داخل کشور با رویکرد وحدت و یکپارچگی اجتماعی
و ارتقاء سرمایههای اجتماعی ملی در پهنه سرزمین
ماده  -2سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری و تعامل با دستگاههای اجرایی ذیربط،
تا یک سال پس از تصویب این سند ،نسبت به تدوین اسناد و دستورالعملهای اجرایی ،نظارتی
و شاخصهای ارزیابی عملکرد موردنیاز باهدف بسترسازی برای تحقق این سند و نهادینهسازی
آنها در فرایندهای توسعهای ملی و منطقهای اقدام نماید.

1

 1بر اساس تبصره  ۲ماده  ۶سند ملی آمایش سرزمین ،با توجه اینکه جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین مصوب شورای عالی مورخ
 ۹۹/5/۲در تدوین این سند موردتوجه بوده است ،لذا ماده  ۴این سند ملی آمایش سرزمین ،جایگزین مواد  3و  ۴جهتگیریها میشود.
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۱۶۵

پیوست :منطقه بندی کشور مصوب شورای عالی آمایش سرزمین مورخ

۱۳9۶/۵/2

نام منطقه

استانها

۱

گیالن ،مازندران،گلستان و سمنان

۲

آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل و کردستان

3

همدان ،کرمانشاه ،لرستان و ایالم

۴

اصفهان ،چهارمحال و بختیاری و خوزستان

۵

فارس ،خوزستان ،کهگیلویه و بویراحمد

۶

تهران ،قم و البرز

۷

زنجان ،قزوین مرکزی

۸

یزد ،کرمان ،سیستان و بلوچستان و هرمزگان

۹

خراسان جنوبی ،خراسان رضوی ،خراسان شمالی

 ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوبه شماره ۴۱279ت ۳۱۶۱۱ه مورخ
 ۱۳۸۳/9/۴هیئتوزیران با اعمال اصالحات
هیئتوزیران در جلسه مورخ  ۱3۸3/۸/۶بنا به پیشنهاد شماره  ۱3۴۱۰۸.۱۰۱مورخ
 ۱3۸3/۷/۲۵سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران ضوابط ملی آمایش سرزمین را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده  -۱جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین که در راستای تبیین فضایی سند چشمانداز
جمهوری اسالمی ایران و ترسیم الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت کشور و مبتنی بر اصول
مصوب آمایش سرزمین ،شامل مالحظات امنیتی و دفاعی ،کارآیی و بازدهی اقتصادی ،وحدت

۱۶۶
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و یکپارچگی سرزمین ،گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقهای ،حفاظت محیطزیست
و احیای منابع طبیعی ،حفظ هویت اسالمی ،ایرانی و حراست از میراث فرهنگی ،تسهیل و
تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور ،رفع محرومیتها ،بهخصوص در مناطق روستایی
کشور تنظیم شده است ،به شرح زیر تعیین میگردد:
 -۱کاهش تمرکز و تراکم جمعیت و فعالیت در مناطق پرتراکم کشور ،بهویژه تهران و
اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعیت و فعالیتها در این مناطق از طریق دگرگونی ساختار
فعالیتهای صنعتی و خدماتی آنها در راستای افزایش سهم فعالیتهای دانشپایه و زمینهسازی
برای هدایت سرمایهگذاریهای متمایل به این مناطق ،به دیگر استانهایکشور.
 -۲تغییر نقش و عملکرد شهر تهران بهعنوان مرکزی با عملکرد بینالمللی و شهرهای
اصفهان ،مشهد ،تبریز ،شیراز ،اهواز و کرمانشاه بهعنوان مرکزی با عملکرد فراملی برای پوشش
خدماتی در حوزههای جغرافیایی و یا عملکردی خاص.
 -3ایجاد شبکههای سازمانیافته از شهرهای بزرگ و متوسط کشور و تجهیز آنها به نحوی
که بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خویش بخشی از وظایف شهرهای موضوع بند ( )۲را
بهعهده گرفته و در راستای عدمتمرکز دریک تقسیم کار ملی و منطقهای ،مشارکت نمایند.
 -۴توسعه علوم ،آموزش ،پژوهش و فناوری و گسترش و تجهیز مراکز آموزشی ،پژوهشی،
شهرکها و پارکهایعلمی -فناوری کشور (با تأکید بر توسعه فناوریهای نوین ،نظیر فناوری
اطالعات و ارتباطات ،بیوتکنولوژی ،ناتوتکنولوژی و )..متناسب با نیازهای ملی و منطقهای و
با تکیه بر قابلیتها و استعدادهای بومی هرمنطقه در راستای کاهش سهم منابع طبیعی و افزایش
سهم در تولیدات ملی.
 -۵تأکید بر استفاده از ظرفیتهای اجتماعی ،فرهنگی و علمی استانها و مناطق کشور،
بهویژه شهرهای تهران ،شیراز ،اصفهان ،مشهد ،تبریز ،اهواز و یزد با محدود نمودن توسعه کمی
سطوح پایین آموزش عالی به نفع سطوح باالتر و ارتقای سطح کیفی مؤسسات آموزش عالی و
مراکز پژوهشی و فناوری آنها برای توسعه همکاریهای علمی بینالمللی و ایفای نقش واسط
بین کشورهای منطقه و کشورهای پیشرفته علمی.
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 -۶توسعه و تجهیز گزیدهای از محورهای اصلی ارتباطی کشور در کریدورهای حمل و نقل
بینالمللی شمالی -جنوبی و شرقی -غربی کشور بهعنوان محورهای اولویتدار در توسعه،
برای استفاده مناسب از موقعیت ممتاز ارتباطی کشور با تأکید بر تمرکززدایی ارتباطی از تهران
و استفاده از مسیرهای جایگزین.
 -۷زمینهسازی الزم برای استفاده حداکثر از ظرفیتها و توانهای مراکز جمعیتی کوچک
و پراکنده (روستاها ،روستا -شهرها ،شهرهای کوچک) در حفظ و نگهداشت جمعیت و
برقراری تعادل در الگوی استقرار جمعیت با متنوع سازی فعالیتها ،ایجاد اشتغال و افزایش
نقش فعالیتهای صنعتی و خدماتی قابل استقرار در این مراکز.
 -۸توسعه زیرساختها و شبکههای زیربنایی ،بهویژه تأمین منابع آب و خدمات اجتماعی
متناسب با سهم فعالیت و جمعیت پیشبینی شده برای مناطق و استانهای کمتر توسعهیافته
کشور هر چند که بازدهی اقتصادی آنها در بلندمدت تحقق یابد.
 -۹ایجاد تعادل نسبی در توزیع و ترکیب جمعیت در سطح کشور با استفاده از ابزار استقرار
فعالیت و زیرساختها و بهبود شرایط اقتصادی ،اجتماعی و امنیتی در محور شرق ،جنوب و
مناطق کمجمعیت مرکزی و استقرار ارادی جمعیت در مناطق استراتژیک و کانونهای دارای
قابلیت توسعه ،با توجه به توان محیطی عرصهها و مناطق مختلف در اینگونه بارگذاریهای
جمعیتی و فعالیتی.
 -۱۰تعادلبخشی به توزیع جمعیت و فعالیت متناسب با منابع ،توان محیطی و ظرفیت
تحمل زیستبومها ،با تأکید بر ابعاد اجتماعی وظایف توسعهای دولت در مناطق غربی و
شمالی و تمرکز بر ایجاد ظرفیتهای فیزیکی و اجتماعی موردنیاز توسعه در مناطق شرقی،
جنوبی مناطق کمجمعیت مرکزی کشور ،به شرح ذیل:
الف -در مناطق شرقی ،جنوبی و مناطق کمجمعیت مرکزی کشور:
الف -۱ -توسعه شبکههای زیربنایی این مناطق برای زمینهسازی استقرار فعالیتها و
توسعه خدمات اجتماعی متناسب با استقرار جمعیت.
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الف -۲ -تقویت مراکز جمعیتی حاشیه سواحل دریای عمان ،خلیج فارس و شرق کشور
بهمنظور ایجاد مجموعهای از مراکز گسترش توسعه در این مناطق ،باتوجه به چشمانداز
بهرهبرداری از منابع انرژی حوزه جنوب ،ذخایر معدنی دشتهای مرکزی و جنوبی سرزمین،
شیالت و صنایع دریایی و توان این مناطق از دیدگاه ترانزیتی بازرگانی و گردشگری.
الف -3 -تعیین و تجهیز نقاطی در نواحی دورافتاده و حاشیهای در سواحل جنوب
(بهویژه دریای عمان) در راستای تسریع و بسط توسعه در این نواحی ،با هدف ایجاد تحرک
در شبکههای ترانزیتی نواحی شرقی و جنوبی کشور.
الف -۴ -توجه ویژه به توسعه پایدار مناطق کویری.
ب -در مناطق غربی و شمالی کشور:
ب -۱ -استفاده بهینه از ظرفیتهای زیربنایی موجود در مناطقی که از این جهت توسعه
یافتهاند ،با نیت صرفهجویی در میزان و تسریع در بازدهی سرمایهگذاریها و اولویت به
کارگیری امکانات بخش خصوصی در این مناطق.
ب -۲ -رفع تنگناهای شبکههای زیربنایی مناطق مستعد ،متناسب با قابلیتهای
تولیدی و خدماتی این مناطق.
ب -3 -بهرهبرداری از شبکه نسبتاً توسعه یافته مراکز زیست و فعالیت در این مناطق
با اعمال تقسیم کار تخصصی بین آنها ،با تأکید بر توسعه فعالیتهای کشاورزی ،صنعتی،
گردشگری و بازرگانی.
 -۱۱گسترش تعامل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی درون و بینمنطقهای در راستای تقویت
همبستگی ملی.
 -۱۲تأکید بر حفظ و پویایی هویت ایرانی -اسالمی در تعامل با بروننگری و اتکا بر این
هویت برای تحکیم و انسجام وحدت ملی در ابعاد درونی.
 -۱3رعایت مالحظات «امنیتی و دفاعی«« ،حفاظت از محیطزیست« و «حراست از میراث
فرهنگی« در استقرار جمعیت و فعالیت ،بهویژه در محدودههایی که با توجه به مالحظات
یادشده ،محدود نمودن و یا تسریع توسعه در آنها الزامی است.
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 -۱۴تأکید خاص بر آمایش مناطق مرزی برای بهبود شرایط زندگی و افزایش سطح
توسعهاین مناطق بهمنظور ارتقای امنیت مرزهای کشور.
 -۱۵رعایت اصول ایمنی و الگوی پدافند غیرعامل ،از قبیل استفاده از شرایط جغرافیایی
و عوارض طبیعی ،پراکندگی مناسب در پهنه سرزمین ،انتخاب عرصههای امن به لحاظ سوانح
طبیعی و غیرمترقبه و انتخاب مقیاس بهینه در استقرار جمعیت و فعالیتها در راستای کاهش
آسیبپذیری در برابر تهدیدات و بهرهمندی از پوشش مناسب دفاعی.
 -۱۶ایجاد تعادل در افزایش جمعیت و پراکنش آن در پهنه سرزمین ،با توجه به منابع و
امکانات مناطق مختلف بهطوریکه نرخ رشد طبیعی جمعیت کشور ساالنه بهطور متوسط از یک
درصد و نرخ رشد طبیعی جمعیت هر یک از شهرستانهای کشور ساالنه بهطور متوسط از
 ،٪۱/۵فراتر نرود.
 -۱۷توسعه رفاه و تأمین اجتماعی در مناطق مختلف کشور و برقراری تعادل در شاخصهای
اصلی آن در سطح ملی با تأکید بر توانمندسازی اقتصادی -اجتماعی گروههای آسیبپذیر و اجرای
سیاستهای جبرانی کاهش فقر و ارتقای رفاه اجتماعی براساس مشارکت مردم.
 -۱۸گسترش آموزش و بهداشت ،بهویژه برای زنان و جوانان در مناطق کمتر توسعهیافته و
گروههای اجتماعی در معرض خطر ،بهمنظور ارتقای کیفیت منابع انسانی و جلوگیری از تولید
نسلهای ناسالم.
 -۱۹ساماندهی و هدایت هدفمند جریان مهاجرتها از طریق:
الف -ایجاد زمینههای اشتغال ،فعالیت و سرمایهگذاری و جذب و نگهداشت نیروهای
کارآفرین در مناطق مهاجرفرست دارای قابلیت.
ب -ساماندهی مراکز جدید اشتغال و اسکان مهاجرین در مناطق دارای توان پذیرش
جمعیت متناسب با سرمایهگذاریهای جدید تولیدی و خدماتی.
 -۲۰تحول ساختار بخش کشاورزی در راستای دستیابی به کشاورزی پایدار ،مدرن و رقابتی
و توسعه بخشهایصنعت و خدمات ،بهگونهای که عالوه بر جذب سرریز شاغلین کشاورزی و
پشتیبانی از این بخش ،فرصتهای جدید شغلی موردنیاز کشور را نیز تأمین نمایند.
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 -۲۱استفاده پایدار از قابلیتهای طبیعی و امکانات آب و خاک برای توسعه فعالیتهای
کشاورزی و صنایع وابسته و تبدیلی مرتبط با آن در نواحی مستعد کشاورزی ،بهویژه در نواحی
شمالی ،غربی و جنوب غربی کشور ،در راستایدستیابی به امنیت غذایی و توسعه صادرات
محصوالت کشاورزی.
 -۲۲توجه به محدودیتهای آب برای مصارف کشاورزی ،با تأکید بر:
الف -افزایش راندمان آب با استفاده از مهار آب ،شیوههای مدرن آبیاری ،توسعه شیوههای
تولید متراکم و گلخانهای در مناطق کمآب کشور ،بهویژه در مناطق حاشیه کویر ،مانند استانهای
یزد ،سمنان ،سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی ،کرمان ،هرمزگان و بخشهایی از استانهای
فارس و اصفهان.
ب -افزایش سهم فعالیتهای صنعتی ،معدنی و خدماتی برای جذب و نگهداشت جمعیت
در این مناطق.
ج -انتقال درون و بینحوضهای آب ،با توجه به حفظ تعادلهای محیطی ،برای مصارف
شرب ،خدمات و صنعت.
 -۲3توسعه بهرهبرداری از قابلیتهای معدنی کشور بهعنوان یکی از مزیتهای نسبی
سرزمین ،با تأکید بر حداکثر نمودن عملیات فرآوری معدنی و کاهش صادرات مواد خام معدنی
بهگونهای که به افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی بیانجامد.
 -۲۴تأکید بر توسعه صنایع شیمیایی و پتروشیمی ،صنایع و معدنی (ذوب فلزات و
کانیهای غیرفلزی) ،صنایع مرتبط با حمل و نقل و صنایع  ICTبهعنوان صنایع اولویتدار ،با
توجه به مزیتهای نسبی کشور در این صنایع.
 -۲۵افزایش ظرفیتهای اکتشاف و بهرهبرداری از ذخایر عظیم نفت و گاز و استفاده از
این منابع در راستای توسعه فعالیتهای صنعتی مبتنی بر تقویت صنایع باالدستی و پاییندستی
نفت و گاز و تکمیل زنجیرههای تولید ،با تأکید بر اولویت بهرهبرداری از میادین مشترک و
کاهش صدور مواد خام نفتی.
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 -۲۶تأکید بر توسعه فعالیتهای صنعتی مبتنی بر نفت و گاز در مناطق مواجه با
محدودیتهایی برای توسعه سایر فعالیتهای اقتصادی و برخوردار از اهمیت استراتژیک ،از
جمله مناطق کمتر توسعهیافته جنوب شرقی کشور ،سواحل خلیج فارس و دریای عمان و مناطق
کمتر توسعهیافته غرب کشور با توجه به خطوط انتقال مواد و فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی
و امکان توسعه آنها.
 -۲۷توجه ویژه به صنایع انرژیبر در تلفیق مزیت نسبی برخورداری از ذخایر معدنی و
مزیت نسبی برخورداری از منابع انرژی ،بهخصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر
کریدورها و محورهای حمل و نقل بینالمللی ،با اولویت استقرار در مناطق تخصصی انرژی
در سواحل خلیج فارس با هدف توسعه صادرات.
 -۲۸توسعه صنایع پشتیبان حمل و نقل ،شامل صنایع خودروسازی ،واگنسازی،
تجهیزات راهآهن و صنایع حمل و نقل هوایی در مراکز و نواحی مستعد (با تأکید بر کاهش
سهم تهران در صنایع خودروسازی) ،صنایع تولید و تعمیر و خدمات وسایط حمل و نقل دریایی
در نوار ساحلی جنوب.
 -۲۹توسعه صنایع تولید کاالهای موردنیاز کشورهای منطقه ،با اولویت استقرار در جوار
بازارهای مصرف این کشورها در استانهای مرزی.
 -3۰تحول بنیادی در ساختار بخش خدمات و افزایش سهم خدمات نوین و دانش پایه ،با
تأکید بر توسعه :خدمات پشتیبان تولید ،خدمات گردشگری ،خدمات بازرگانی ،بانکی و
بیمهای ،حمل و نقل و ترانزیت و استفاده از فناوریهای نوین در این بخش ،متناسب با نقش
و جایگاه بینالمللی کشور.
 -3۱ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد ملی ،از طریق استفاده از ظرفیتهای:
طبیعی ،تاریخی و میراث فرهنگی کشور و گسترش و تسهیل ارتباطات بین مناطق ،بهمنظور
تقویت پیوند بین اقوام و خرده فرهنگها و همچنین ،گسترش تعامالت فرهنگی فراملی.
 -3۲سازماندهی و تقویت خدمات اجتماعی و خدمات برتر ،از جمله رستههای خدمات:
مهندسین مشاور ،حقوقی ،حسابرسی ،بیمه ،مالی ،بازاریابی ،بورس و خدمات اطالعات و
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ارتباطات برای ارائه خدمات پشتیبانی فرآیندهای توسعه ملی و پاسخ به تقاضای کشورهای
منطقه ،با رعایت مالحظات مندرج در بندهای ( )۲و (.)3
 -33بازتعریف نقش و وظایف مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی ،باتوجه به
ویژگیهای مناطق کشور و با هدف تقویت تعامل الزم بین عملکرد اقتصاد کشور با اقتصاد
جهانی ،تأمین سرمایه موردنیاز ،ارتقای سطح فناوری و گسترش و تضمین بازارها.
ماده  -2دستگاههای اجرایی کشور موظفند برنامههای عملیاتی خود را بهگونهای تنظیم
نمایند که اجرای اقدامات ،عملیات و سرمایهگذاریهای مربوط ،زمینه تحقق جهتگیریهای
ملی آمایش سرزمین را فراهم نماید.
ماده  -۳دستگاههای اجرایی کشور موظفند سیاستهای تشویقی و بازدارنده ،از جمله نرخ
تسهیالت بانکی ،تعرفهها ،عوارض ،مالیاتها و سایر مقررات را برای فعالیتها و مناطق
مختلف کشور بهگونهای تنظیم و یا پیشنهاد نمایند که برنامهها ،اقدامات ،عملیات و
سرمایهگذاریهای بخشهای عمومی و غیردولتی در راستای تحقق جهتگیریهای آمایش
هدایت شوند.
ماده  -۴سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است شرایط تحقق مواد ( )۲و ()3
این تصویبنامه را در آییننامههای اجرایی برنامههای توسعه و دستورالعملهای تنظیم
بودجههای ساالنه ،لحاظ نماید.
ماده  -۵دستگاههای اجرایی کشور موظفند راهبردهای بخشی آمایش سرزمین در بخشهای
ذیربط را بررسی و پیشنهادات خود را برای اصالح و تکمیل آنها با توجه به جهتگیریهای
موضوع ماده ( )۱این تصویبنامه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این تصویبنامه به
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،منعکس نمایند.
ماده  -۶شوراهای برنامهریزی و توسعه استانهای کشور موظفند نظریه پایه توسعه استان
ذیربط ،ارائه شده در مطالعات آمایش سرزمین را بررسی کرده و پیشنهاهای خود را برای اصالح
و تکمیل آنها باتوجه به جهتگیریهای موضوع ماده ( )۱این تصویبنامه ظرف یک ماه از
تاریخ ابالغ تصویبنامه به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،منعکس نمایند.
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ماده  -7سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است راهبردهای بخشی و نظریه پایه
توسعه استانها را براساس جهتگیریهای ملی آمایش و نقطه نظرات اعالم شده از سوی
دستگاههای بخشی و شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها ،تنظیم و هماهنگ نموده و به
شورای آمایش سرزمین -موضوع ماده ( )۱3این تصویبنامه -ارائه نماید تا به تصویب مراجع
ذیربط قانونی برسد.
ماده  -۸دستگاههای اجرایی کشور موظفند ضمن انعکاس جهتگیریهای ملی و
راهبردهای بخشی و استانی آمایش در اسناد ملی بخشی و اسناد ملی ویژه ،برنامههای عملیاتی
خود را در برنامه چهارم توسعه ،براساس این راهبردها تهیه نموده و مبنای تنظیم اقدامات و
عملیات بودجه ساالنه خود قرار دهند.
ماده  -9شوراهای برنامهریزی و توسعه استانهای کشور موظفند ضمن انعکاس
جهتگیریهای ملی ،راهبردهای استانی و راهبردهای بخشی آمایش در اسناد ملی توسعه استان،
برنامههای عملیاتی خویش را در برنامه چهارم توسعه ،براساس این راهبردها تهیه نموده و مبنای
تنظیم اقدامات و عملیات بودجه ساالنه خود قرار دهند.
ماده  -۱۰شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها
و دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند طرحهای توسعه و عمران در سطوح ملی ،منطقهای،
ناحیهای و محلی را در محدوده وظایف قانونی خویش در راستای تحقق جهتگیریهای ملی و
راهبردهای بخشی و استانی آمایش سرزمین تنظیم و تصویب نمایند .تمامی دستگاههای اجرایی
ملی ،استانی و محلی در انتخاب مکان فعالیتها و اقدامات مربوط ،موظف به اجرای نتایج
طرحهای مذکور که در این راستا تهیه و تصویب شدهاند ،خواهند بود.
ماده  -۱۱سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است زمینه استمرار و پویایی
مطالعات آمایش سرزمین را با سه رویکرد «تأثیر تحوالت جهانی ،منطقهای و داخلی«« ،تعمیق
نگرش بلندمدت و پایدار در راهبردهایتوسعهای کشور» و «تهیه طرحهای ویژه از نظر موضوعی
و یا محدوده جغرافیایی« فراهم نموده و سازماندهی مطالعات آمایش سرزمین بهگونهای صورت
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پذیرد که برنامه پنجم و برنامههای بعدی میانمدت توسعه کشور بهطورکامل بر مبنای سند آمایش
سرزمین تهیه شود.
ماده  -۱2دستگاههای اجرایی کشور موظفند در چارچوب دستورالعملهای مطالعاتی که
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه مینماید ،مطالعات بخشی ،فرابخشی و منطقهای آتی
خود را با رویکرد آمایشی سازماندهی نمایند.
ماده ( ۱۳اصالحی  ۱۳۸۳/9/۴و  -)۱۳۸۶/۵/۳۱بهمنظور ایجاد هماهنگی در تنظیم
راهبردهای آمایش سرزمین و نظارت مستمر بر اجرای آن« ،شورای آمایش سرزمین« با حضور
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (رئیس شورا) ،رئیس مرکز
ملی آمایش سرزمین (دبیر شورا) و عضویت ثابت یکی از معاونین وزارتخانههای نیرو ،راه و
ترابری ،مسکن و شهرسازی ،صنایع و معادن ،جهاد کشاورزی ،نفت ،دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح ،امور اقتصادی و دارایی ،کشور ،بازرگانی ،امور خارجه ،رفاه و تأمین اجتماعی و
اطالعات و فرهنگ و ارشاد اسالمی سازمانهای حفاظت محیطزیست و گردشگری و میراث
فرهنگی و رئیس شورای عالی استانها تشکیل میگردد.
تبصره -از نمایندگان سایر وزارتخانهها ،استانداران و دستگاههای اجرایی حسب مورد با
حق رأی برای شرکت در جلسات شورا ،دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده ( ۱۴اصالحی  -)۱۳۸۴/۵/2سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است در
راستای تحقق وظایف یادشده« ،مرکز ملیآمایش سرزمین» را متناسب با جایگاه آن در نظام
برنامهریزی کشور جایگزین دفتر آمایش ،توسعه پایدار و محیطزیست نموده و نهاد تحقیقاتی
متناظر با این جایگاه را برای تقویت زمینههای علمی و فنی آمایش سرزمین و ارتقای مهارتهای
تخصصی نیروهای موردنیاز ،تدارک ببیند.
ماده  -۱۵مرکز ملی آمایش سرزمین موظف است با استفاده از امکانات نظارتی موجود در
کشور ،روند تغییرات جمعیت و فعالیت و تحوالت در سازمان فضایی کشور را بررسی و با
جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین مقایسه و مغایرتهای اساسی را مشخص کرده و گزارش
آن را به شورای آمایش سرزمین ،ارائه نماید.

پیوستاول
نمایه

پیوست اول :نمایه

ا
ابعاد کالبدی۲۷ ،
اراضي۲۸ ،
ارتقاء بهرهوری۲۴ ،۲۱ ،
ارتقاء بهرهوری از آب۲۱ ،
ارتقاء مدیریت و بهرهوری۲۶ ،
اردبیل،۹۲ ،۸۹ ،۸۶ ،۸۵ ،۸۴ ،۷۸ ،۵۹ ،
۱۶۵ ،۹۵
ارزش اقتصادي۲۷ ،
ارزش اقتصادي و امنﻴتي و سﻴاسي آب،
۲۷
ارزش راهبردي۲3 ،
ارمنستان۶۹ ،۵۹ ،
استان،۴۷ ،۴۶ ،۴۴ ،۴3 ،3۱ ،3۰ ،۱۲ ،
۱۶۲ ،۱۵۲ ،۱۱۱ ،۸۶ ،۷۵ ،۵۲
استاندار3۰ ،
استانداران،۱۱۲ ،۵۴ ،۵۲ ،۵۰ ،۱3 ،
۱۷۶ ،۱۵۲
استانها،۴۴ ،3۰ ،۱۹ ،۱3 ،۱۲ ،۱۱ ،۸ ،
،۱۵۲ ،۱۱۲ ،۱۰۰ ،۵۴ ،۵۲ ،۵۰ ،۴۹
۱۷۵ ،۱۷۴ ،۱۶۸ ،۱۶۵ ،۱۶3 ،۱۵۶
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استانهای کمتر توسعهیافته۱۶۸ ،۲۴ ،
استانهای مرزی،۱۵۶ ،۱۰3 ،۶۰ ،۵۹ ،
۱۶۱
استحصال۲۸ ،۲۷ ،۲3 ،
استفساریه۵ ،
اسفراین۸۹ ،
اسناد ملی بخشی۱۷۴ ،
اصفهان،۸۶ ،۸۵ ،۷۸ ،۶۹ ،۶۵ ،۵۸ ،
،۱۰۶ ،۱۰۵ ،۱۰3 ،۹۵ ،۹۲ ،۸۹
۱۶۷ ،۱۶۵
اصل ( )۱۱۰قانون اساسی3 ،
اصل (۲۶ ،)۴۴
اصول آمایش سرزمینی و امنیتی۲۰ ،
اطلس ملي۲۵ ،
اعتبارات استانی۴3 ،
اعتبارات مصوب۱۲ ،
افزایش بهرهوری۲۶ ،۲۴ ،
افغانستان۶۹ ،۵۹ ،
اقتصاد کالن۲3 ،
اقتصاد مقاومتی۲۰ ،۱۹ ،
اقتصاد ملی۱۷۲ ،
البرز۱۶۵ ،۹۲ ،۸۶ ،
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آذربایجان،۸۶ ،۸۵ ،۸۴ ،۷۸ ،۶۹ ،۵۹ ،

الگوي کشت۲3 ،
امارات متحده عربی۵۹ ،

۱۶۵ ،۱۵۸ ،۹۲

امام خمﻴني۱۰ ،

آسیای میانه۵۹ ،۱۰ ،

امنﻴت غذاﻳﻲ۹ ،

آلودگي۲3 ،۱۲ ،

انرژیهای تجدیدپذیر۱۵۹ ،۷۶ ،۷۵ ،

آلودگي محﻴطزﻳست۱۲ ،

انطباق۵ ،

آمایش مناطق مرزی۱۷۰ ،

انفال۱۱ ،

آماﻳش سرزمﻴن،۱۶۷ ،۲۷ ،۲۵ ،۲۲ ،

اهواز،۱۰۵ ،۱۰3 ،۹۵ ،۸۸ ،۶۹ ،۵۸ ،
۱۶۸ ،۱۶۷

۱۷۶ ،۱۷۵ ،۱۷۴ ،۱۷3
آیندهنگاری۱۵۱ ،۴۵ ،
آییننامه داخلی مجلس۵ ،

ایرانشهر۸۹ ،۶۹ ،
ایالم،۹۵ ،۹۲ ،۸۹ ،۸۶ ،۸۵ ،۷۸ ،۵۹ ،

ب

۱۶۵
آ
آب قابل برنامهریزی،۸۰ ،۷۴ ،۷3 ،۵۶ ،
۱۱۰ ،۸۱

بازارهای مالی و ارزی۲۶ ،
بازچرخاني آب۲3 ،
بازرگانی۱۱۰ ،۹۴ ،۸۲ ،
بجنورد۹۷ ،۸۹ ،۶۹ ،

آبخوان۲۸ ،

بحرین۵۹ ،

آبخوانداري۱۶۰ ،۲۸ ،

بخش،۲۷ ،۲۶ ،۲۴ ،۲3 ،۲۱ ،۲۰ ،۱۲ ،

آبخﻴزداري۲۸ ،

۱۷3 ،۱۷۲ ،۱۷۱ ،۱۶۹

آبهاي عمومي۱۱ ،

بخش کشاورزي۲3 ،

آبهاي غﻴرمتعارف۲۸ ،

بخشداران۱3 ،

آبﻴاري۲۸ ،۲3 ،

بخشهای اقتصادی۲۱ ،
برنامههای حمایتی۲۴ ،
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برنامههای عملیاتی۱۷۴ ،۱۷3 ،

،۱۵3 ،۱۰۶ ،۱۰۵ ،۱۰۴ ،۱۰3 ،۹۹

برنامههاي توسعه۲۵ ،۱۰ ،

،۱۶3 ،۱۶۲ ،۱۵۸ ،۱۵۷ ،۱۵۶ ،۱۵۵

بروننگر۴۶ ،

۱۷3 ،۱۶۸ ،۱۶۷

بلندمدت۱۷۵ ،۱۶۸ ،۱۶۷ ،۲۶ ،۲۵ ،

بﻴمه۲۲ ،

بندرعباس،۹۷ ،۹۵ ،۸۹ ،۶۹ ،۵۸ ،

پ

۱۰۶ ،۱۰۵ ،۱۰3
بنگاههاي اقتصادي۲۶ ،۲۵ ،
بنگاههاي دولتي۲۴ ،
بودجة ساالنه کل کشور۱۲ ،
بودجه تحقیق و پژوهش۱۸ ،
بودجه سالیانه۵ ،
بودجهریزی عملیاتی۲۴ ،
بودجههاي سالﻴانه۱۰ ،
بورس اوراق بهادار۲۶ ،
بوشهر،۸۶ ،۸۵ ،۷۸ ،۶۹ ،۶۶ ،۶۰ ،۵۹ ،

پارکهایعلمی -فناوری۱۶۸ ،
پاکستان۶۹ ،۵۹ ،
پاﻳش۲۵ ،۲3 ،
پدافند غیرعامل،۷۹ ،۵۹ ،۴۹ ،۴۵ ،۷ ،
۱۶۴ ،۱۶۱ ،۱۵۴ ،۱۰۲ ،۹۷
پدﻳدههاي جوي۲۵ ،
پسانداز ملی۲۶ ،
پهنه سرزمﻴن۲۵ ،۲۲ ،

۱۶۵ ،۱۰۶ ،۹۲ ،۸۹
بهبود محیط کسب و کار۲3 ،
بهرهبرداري بهﻴنه۲۸ ،
بهرهوری۲3 ،۱۹ ،۱۸ ،
بهﻴنهسازي تخصﻴص۲3 ،
بیرجند۹۷ ،۹۶ ،۸۹ ،۶۹ ،
بینالمللی،۶۰ ،۵۹ ،۵۸ ،۵۶ ،۲۶ ،۲۱ ،
،۷3 ،۷۱ ،۷۰ ،۶۸ ،۶۶ ،۶۵ ،۶3 ،۶۱
،۹۸ ،۹۷ ،۹۶ ،۹۴ ،۸۲ ،۷۹ ،۷۷ ،۷۴

ت
تأمین آب۱۹ ،
تبریز،۹۵ ،۸۹ ،۸۸ ،۶۹ ،۶۵ ،۵۸ ،
۱۶۸ ،۱۶۷ ،۱۰۶ ،۱۰۵ ،۱۰3
تجدیدپذیر خورشیدی۹۹ ،
تجهﻴز و تسطﻴح۲۸ ،
تراز منفي۲3 ،
ترکمنستان۱۵۸ ،۶۹ ،۵۹ ،
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ترکیه۵۹ ،
تعادل بﻴن منابع و مصارف۲3 ،
تعادل بﻴن منابع و مصارف آب۲3 ،

ث
ثروتهاي عمومي۱۱ ،

تعادل نسبی۱۶۸ ،

ج

تعادلبخشی۱۶۹ ،
تعادلهای منطقهای۱۵۴ ،۷ ،
تعاونی۲۶ ،

جاسک،۱۰۶ ،۹۷ ،۸۹ ،۶۹ ،۶۶ ،۶۰ ،
۱۵۵

تغﻴﻴر اقلﻴم۲۵ ،۲۲ ،

جاﻳگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري۱۰ ،

تقویت صنایع کوچک و متوسط۲۰ ،

جزایر،۱۰3 ،۹۹ ،۷۹ ،۶۱ ،۱۹ ،۸ ،۷ ،

تمرکززدایی۱۶۸ ،

۱۵۷

توسعة پاﻳدار۲۷ ،

جزایر راهبردی۱۵۷ ،۱۰3 ،۹۹ ،

توسعه اشتغال۲۶ ،

جغرافﻴاي۱۹ ،

توسعه انسانی۱۹ ،

جنوب۱۰ ،

توسعه پایدار،۵۸ ،۵۷ ،۵۱ ،۴۵ ،۲۱ ،

جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین،۴۶ ،

۱۷۶ ،۱۶۹ ،۱۵۷ ،۱۵۵ ،۱۵۱
توسعه پایدار روستاها۲۱ ،

،۱۶۷ ،۱۶۴ ،۱۵۴ ،۱۵3 ،۱۵۱ ،۱۰۹
۱۷3

توسعه زیرساختها۱۶۸ ،

چ

توسعه شهر و روستا۲۷ ،
توسعه متوازن۴۶ ،۴۴ ،
تولید ناخالص داخلی۱۸ ،
تولﻴد ناخالص ملي۱۰ ،
تهران،۹۲ ،۸۹ ،۸۶ ،۸۵ ،۶۵ ،۵۸ ،۱۲ ،
،۱۵۷ ،۱۵۵ ،۱۰۶ ،۱۰۵ ،۱۰3 ،۹۵
۱۷۲ ،۱۶۸ ،۱۶۷ ،۱۶۵

چابهار،۹۵ ،۸۹ ،۶۹ ،۶۵ ،۶۰ ،۵۸ ،
۱۵۵ ،۱۰۶ ،۱۰۵ ،۱۰3 ،۹۷
چشمانداز۱۰ ،۹ ،
چهارمحال و بختیاری،۸۵ ،۷۸ ،۷۵ ،
۱۶۵ ،۹۲ ،۸۶

پیوست اول :نمایه

ح

۱۸۱
خوشههای صنعتی۲۰ ،

حرﻳم۱۱ ،

د

حفاظت محیطزیست۱۷۵ ،۱۶۷ ،
حکومت اسالمي۱۱ ،
حکومت مرکزي۱۲ ،
حوزههای جغرافیایی۱۶۷ ،
حوضههای آبخیز۱۶۰ ،۱۰۴ ،۷۸ ،۷۴ ،
حوضههای آبریز مشترک۶۰ ،
حوضههای مشترک آبریز مرزی۶۰ ،
حوضههاي آبرﻳز۲۷ ،
خ
خراسان جنوبی،۸۶ ،۸۵ ،۷۸ ،۷۵ ،۵۹ ،
۱۶۵ ،۹۲

دانشبنیان،۸۲ ،۷۵ ،۷3 ،۷۲ ،۶۱ ،۵۶ ،
۱۰۴
درآمد سرانه۱۰ ،
درونزا۵۸ ،۴۶ ،
دریای خزر۱۵۸ ،
دریای عمان۱۷۲ ،۱۹ ،
دریایی۱۷۲ ،۱۶۹ ،
درﻳاچه۱۱ ،
درﻳافتهاي دولت۱۲ ،
درﻳاها۱۱ ،
دﻳوان محاسبات کشور۱۲ ،

خراسان رضوی،۸۵ ،۸۴ ،۷۸ ،۷۵ ،۵۹ ،
۱۶۵ ،۹۲ ،۸۶
خراسان شمالی،۹۲ ،۸۶ ،۸۵ ،۸۴ ،۵۹ ،
۱۶۵
خزانهداري کل۲۴ ،۱۲ ،
خلیج فارس،۶۶ ،۶۴ ،۶۱ ،۶۰ ،۱۹ ،
۱۶۱ ،۱۵۸ ،۱۵۷ ،۱۰۱ ،۹۵ ،۹۲
خوزستان،۸۶ ،۸۵ ،۸۴ ،۷۸ ،۷۵ ،۵۹ ،
۱۶۵ ،۹۲

ر
راندمان آب۱۷۱ ،
رشت۱۰۶ ،۱۰۵ ،۱۰3 ،۹۵ ،۸۹ ،۵۸ ،
رودخانه۱۱ ،
روستا۱۶۸ ،۱۲ ،۱۱ ،
روستاها۱۶۸ ،۲۲ ،۱۹ ،
روستاییان۲۱ ،
روسیه۵۹ ،

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

۱۸2

رهبر معظم انقالب۲۷ ،۹ ،
ریﻴسجمهور۱۷۵ ،۲۱ ،
ز
زاهدان،۱۰3 ،۹۶ ،۹۵ ،۸۹ ،۶۹ ،۵۸ ،
۱۰۵
زلزله۲۵ ،۲۲ ،۲۱ ،
زمﻴنهاي موات۱۱ ،
زنجان۱۶۵ ،۹۵ ،۹۲ ،۸۹ ،۸۵ ،۸۴ ،
زیرساختهای مناسب تولید۲۱ ،
زیستبومها۱۶۹ ،
زیستمحیطی۲۸ ،۲۷ ،۲۱ ،
س
ساختوسازهاي غﻴرفني و ناامن۲۲ ،
ساری۱۰۵ ،۱۰3 ،۸۹ ،۵۸ ،
سازگاري با اقلﻴم۲۵ ،۲۲ ،
سازمان برنامه و بودجه،۴۴ ،۴3 ،۴۲ ،
،۱۱۰ ،۱۰۹ ،۵۲ ،۵۱ ،۵۰ ،۴۸ ،۴۵
۱۶۴ ،۱۵۵ ،۱۵۲ ،۱۵۱
سازمان فضایی کشور۱۷۶ ،
سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها،
۱۱۲ ،۵۴

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،
۱۷۶ ،۱۷۵ ،۱۷۴ ،۱۶۷
سازمانهای مردمنهاد۱۰۰ ،۸۰ ،
سامانههاي بهﻴنه تأمﻴن و توزﻳع آب شرب،
۲3
سد۲۸ ،
سرمایهگذاری۲۶ ،۱۹ ،
سفرههاي زﻳرزمﻴني۲3 ،
سالمت۹ ،
سمنان،۹۲ ،۸۹ ،۸۶ ،۸۵ ،۷۸ ،۶۹ ،
۱۶۵ ،۹۷ ،۹۵
سند استانی آمایش سرزمین،۵۵ ،۴۶ ،
۱۱۱
سند چشمانداز جمهوري اسالمي اﻳران در
افق  ۱۴۰۴هجري شمسي۹ ،
سند ملي الگوي مصرف آب۲3 ،
سند منطقهای آمایش سرزمین۴۶ ،
سواحل،۷۹ ،۷۷ ،۷۵ ،۴۲ ،۲۹ ،۱۹ ،۷ ،
،۱۰3 ،۱۰۲ ،۱۰۰ ،۹۹ ،۹۷ ،۸۹
۱۷۲ ،۱۶۹ ،۱۶۱ ،۱۵۹ ،۱۵۸ ،۱۵۵
سواحل جنوب۱۶۹ ،
سوانح طبیعی۱۷۰ ،۲۷ ،
سوانح طبﻴعي۲۵ ،
سوریه۵۹ ،

۱۸۳

پیوست اول :نمایه
سیاستهای جمعیتی۱۹ ،

سﻴاستهاي کلي در بخش مسکن۲۷ ،

سیاستهای کلی «آمایش سرزمین»۶ ،

سﻴاستهاي کلي نظام «پﻴشگﻴري و کاهش

سیاستهای کلی اشتغال۲3 ،

خطرات ناشي از سوانح طبﻴعي و

سیاستهای کلی جمعیّت۱۹ ،

حوادث غﻴرمترقبه»۲۱ ،

سیاستهای کلی سالمت۱۹ ،
سیاستهای کلی علم و فناوری۱۸ ،
سیاستهای کلی نظام۴ ،
سیاستهای کلی نظام اداری۲۴ ،
سیاستهای کلی نظام در بخش

سﻴاستهاي کلي نظام جمهوری اسالمی
ایران درمورد «منابع آب»۲۷ ،
سﻴاستهاي کلي نظام جمهوری اسالمی
ایران درمورد «منابع طبیعی»۲۸ ،
سﻴل۲3 ،

کشاورزی۲۱ ،

ش

سیاستهای کلي نظام در بخش تشوﻳق
سرماﻳهگذاري۲۶ ،
سیستان و بلوچستان،۷۸ ،۷۵ ،۵۹ ،3۱ ،
۱۶۵ ،۹۵ ،۹۲ ،۸۶ ،۸۵
سﻴاستهاي تشوﻳقي و حماﻳتي۲3 ،
سﻴاستهاي کلي۲۸ ،۲۷ ،۲۴ ،۹ ،
سﻴاستهاي کلي اصل (۲۴ ،)۴۴
سﻴاستهاي کلي اصالح الگوي مصرف،
۲3
سﻴاستهاي کلي اقتصاد مقاومتی۱۹ ،
سﻴاستهاي کلي پﻴشگﻴري و کاهش
خطرات ناشي از سوانح طبﻴعي و
حوادث غﻴرمترقبه۲۵ ،
سﻴاستهاي کلي در بخش شهرسازی۲۷ ،

شاخصهای بومی۱۹ ،
شاخصهای توسعهنیافتگی۴3 ،
شبکه شهری۲۷ ،
شبکههای زیربنایی۱۶۹ ،۱۹ ،
شبکههاي آبﻴاري۲۸ ،
شراﻳط اقلﻴمي۲۵ ،۲3 ،۲۲ ،
شرب۱۷۱ ،،
شرکتهاي دولتي۲۵ ،
شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها،
۱۷۵ ،۱۷۴
شورای اقتصاد۱۱۲ ،۵۴ ،

۱۸۴
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شورای عالی آمایش سرزمین،۴۴ ،۴۱ ،
،۱۱۱ ،۱۰۹ ،۱۰۸ ،۵۵ ،۵۴ ،۵3
،۱۶۵ ،۱۶۲ ،۱۵۵ ،۱۵3 ،۱۵۲ ،۱۱۲
۱۷۴
شورای هماهنگی توسعه منطقهای۴۴ ،
شوراي ده ،بخش ،شهر ،شهرستان ﻳا
استان۱۲ ،
شوراي عالي استانها۱3 ،۱۲ ،

ص
صادرات صنعتی۲۰ ،
صادرات نفت خام و گاز طبیعی۴3 ،
صنایع بزرگ۲۰ ،
صنایع تبدیلی۲۱ ،
صنایع دستی۷3 ،۲۰ ،
صندوق توسعه ملی۱۱۲ ،۵۴ ،

شهر۱۶۷ ،۲۷ ،۱۲ ،۱۱ ،

ض

شهر سطح دو۵۶ ،
شهر سطح یک۵۶ ،

ضاﻳعات آب۲3 ،

شهر منطقه۵۶ ،

ضاﻳعات طبﻴعي و غﻴرطبﻴعي آب۲۷ ،

شهرستان۱۲ ،

ضوابط ملی آمایش۱۶۷ ،

شهرستانهای کشور۱۷۰ ،

ضوابط ملی آمایش سرزمین۱۶۷ ،

شهرکها و پارکهای علم و فناوری۱۸ ،

ط

شهرها۱۶۸ ،۲۷ ،۲۲ ،
شهرهای بزرگ و متوسط کشور۱۶۷ ،

طرح آمایش سرزمینی۲۷ ،

شهرهای جدید۲۷ ،

طرحها۵ ،

شهرهای مرزی۱۰۴ ،۵۹ ،

طرحهای توسعه و عمران۱۷۵ ،۲۷ ،

شهرهای همکار سطح یک و دو۵۶ ،

طرحهای توسعه و عمران کشور۲۷ ،

شیراز،۹۷ ،۹۵ ،۸۹ ،۶۹ ،۶۵ ،۵۸ ،

طرحهاي نﻴمهتمام۲۵ ،

۱۶۸ ،۱۶۷ ،۱۰۶ ،۱۰۵ ،۱۰3

پیوست اول :نمایه

ع
عدم مغایرت۵ ،

۱۸۵
قانون اساسي۲۶ ،۱۱ ،۹ ،
قانون برنامه۵ ،
قزوین،۹۵ ،۹۲ ،۸۹ ،۸۶ ،۸۵ ،۸۴ ،۶۹ ،

عدمتمرکز۱۶۷ ،
عراق۱۵۸ ،۹۵ ،۶۹ ،۵۹ ،
عربستان سعودی۱۵۸ ،۵۹ ،
عشایر۲۱ ،
عمان،۱۵۵ ،۹۵ ،۹۲ ،۶۴ ،۶۱ ،۵۹ ،
۱۶۱ ،۱۵۹ ،۱۵۸
عمران شهری و روستایی۲۷ ،

۱۶۵
قطر۵۹ ،،
قفقاز۵۹ ،۱۰ ،
قلمروهای مستعد توسعه۱۰۴ ،۷۷ ،۵۶ ،
قم،۹۵ ،۹۲ ،۸۹ ،۸۶ ،۸۵ ،۷۸ ،۶۹ ،
۱۶۵

عملیات آبخیزداری۱۶۰ ،
ف
فارس،۹۲ ،۸۶ ،۸۵ ،۸۴ ،۷۸ ،۷۵ ،
۱۷۲ ،۱۷۱ ،۱۶۹ ،۱۶۵
فرمانداران۱3 ،

ک
کاهش فاصله درآمد مﻴان دهکهاي باال و
پاﻳﻴن جامعه۱۰ ،
کرج۱۰۶ ،۹۵ ،۸۹ ،
کردستان،۸۶ ،۸۴ ،۷۸ ،۷۵ ،۶۹ ،۵۹ ،
۱۶۵ ،۹۲

فشار جمعﻴتی۱۹ ،
فعالیتهای مکمل۲۱ ،
ق
قانون احکام دائمی برنامههای توسعه،

کرمان،۹۵ ،۹۲ ،۸۹ ،۸۶ ،۸۵ ،۷۸ ،۵۸ ،
۱۰۵ ،۱۰3 ،۹۷ ،۹۶
کرمانشاه،۸۵ ،۸۴ ،۷۵ ،۶۹ ،۵۹ ،۵۸ ،
،۱۶۵ ،۱۰۵ ،۱۰3 ،۹۵ ،۹۲ ،۸۸ ،۸۶
۱۶۷

،۱۱۱ ،۵۵ ،۵3 ،۵۱ ،۴۴ ،۴3 ،۴۱

کسب و کار۱۹ ،

۱۵3 ،۱۵۲

کشاورزان۲۱ ،
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۱۸۶

کمیتههای دبیرخانه شورای عالی۴۴ ،

لبنان۵۹ ،

کمیسیون تخصصی شورای عالی،۴۴ ،

لرستان،۹۲ ،۸۶ ،۸۵ ،۸۴ ،۷۸ ،۷۵ ،
۱۶۵

۵۵
کمیسیون نظارت مجمع۴ ،

لوایح۵ ،

کویت۱۵۸ ،۵۹ ،

م

کهگیلویه و بویراحمد،۸۵ ،۷۸ ،۷۵ ،
۱۶۵ ،۹۲
کﻴفﻴت منابع آب۲3 ،
گ

مازندران،۹۱ ،۸۶ ،۸۵ ،۷۸ ،۷۵ ،۵۹ ،
۱۶۵
مالکیت معنوی۲۶ ،
مجمع تشخیص مصلحت نظام۹ ۵ ،۴ ،

گام دوم انقالب۲۹ ،

محمدی گلپایگانی۵ ،

گذرراههای ترانزیتی۶۸ ،۶3 ،

محﻴطزﻳست۱۲ ،۹ ،

گردشگری،۹۵ ،۹۴ ،۹3 ،۷۷ ،۷3 ،۵۸ ،

مدیریت دانش۱۸ ،

۱۰۵ ،۱۰۴ ،۹۹ ،۹۶

مدیریت ریسک بالیا۷۹ ،

گسترش افقی و عمودی۲۷ ،

مدیریت زمین۲۷ ،

گلستان،۹۱ ،۸۶ ،۸۵ ،۸۴ ،۷۸ ،۵۹ ،

مدیریت شهری و روستایی۲۷ ،
مدﻳرﻳت خشکسالي۲3 ،

۱۶۵
گیاهان دارویی۸۵ ،

مدﻳرﻳت واحد۲۱ ،

گیالن،۹۱ ،۸۶ ،۸۵ ،۷۸ ،۷۵ ،۵۹ ،

مراکز استانها۱۲ ،
مراکز جمعیتی کوچک و پراکنده۱۶۸ ،

۱۶۵
ل
الیه پیرامونی۱۵۸ ،۱۵۶ ،۱۰3 ،

مراکز جمعﻴتي۲۲ ،
مرزنشینان۱۹ ،
مرکز ملی آمایش سرزمین۱۷۶ ،۱۷۵ ،

پیوست اول :نمایه
مرکزی،۸۲ ،۷۹ ،۷۵ ،۶۹ ،۶۴ ،۵۴ ،

۱۸7
مناطق روستایی۱۶۷ ،

،۹3 ،۹۲ ،۹۱ ،۹۰ ،۸۹ ،۸۸ ،۸3

مناطق شرقی ،جنوبی۱۶۹ ،

،۱۶۷ ،۱۶۵ ،۱۵۸ ،۱۵۶ ،۱۱۲ ،۱۰3

مناطق غربی و شمالی۱۶۹ ،

۱۶۹ ،۱۶۸

مناطق غیر برخوردار۴۲ ،

مزﻳتهاي مناطق کشور۱۹ ،

مناطق کشاورزی۲۱ ،

مشارکت عمومی و خصوصی۸۰ ،۷۵ ،

مناطق کمآب کشور۱۷۱ ،

مشهد،۹۷ ،۹۵ ،۹۲ ،۸۹ ،۶۹ ،۶۵ ،۵۸ ،

مناطق کمترتوسعهﻳافته۱۷۲ ،۱۷۱ ،۲۵ ،

۱۶۸ ،۱۶۷ ،۱۰۶ ،۱۰۵ ،۱۰3

مناطق کمجمعیت مرکزی کشور۱۶۹ ،

مصرف بهﻴنه آب۲3 ،

مناطق محروم۲۴ ،

مقام معظم رهبری۱۵3 ،۵ ،۴ ،3،

مناطق مختلف۱۷3 ،۱۷۰ ،۱۶۹ ،۱۱ ،

مقررات۵ ،

مناطق مرزی،۸۲ ،۷3 ،۵۹ ،۱۹ ،۸ ،۷ ،

مکانیابی۲۷ ،

،۱۰۴ ،۱۰3 ،۱۰۲ ،۱۰۱ ،۱۰۰ ،۹۹

مکران،۱۰3 ،۱۰۲ ،۹۷ ،۷۵ ،۶۱ ،۴۲ ،

۱۶۴

۱۵۹ ،۱۵۵

ن

منابع آب،۲۵ ،۲۴ ،۲3 ،۱۹ ،۱۸ ،۱۴ ،
۱۶۸ ،۲۸ ،۲۷ ،۲۶
منابع آبهاي مشترک۲۸ ،
منابع پایدار۲۷ ،
منابع طبﻴعي۲۸ ،۱۱ ،
مناطق۲۵ ،۱۹ ،
مناطق آزاد،۶۰ ،۵۰ ،۴۸ ،۴3 ،۴۲ ،۲۰ ،
۱۷3 ،۱۶۲ ،۱۱۰
مناطق پرتراکم کشور۱۶۷ ،
مناطق توسعهنیافته۴3 ،

نرخ اشتغال۱۰ ،
نرخ بیکاری۴۲ ،۲3 ،
نرخ سرماﻳهگذاري۱۰ ،
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی
نظام۵ ،
نظام ارزیابی اثرات محیطزیستی (،)EIA
۷۹
نظام بهرهبرداري۲۸ ،

۱۸۸
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نظام جامع مدﻳرﻳت در کل چرخة آب،
۲۷
نظام درآمد -هزینهای۲۷ ،

و
وجوه اداره شده۲۵ ،

نظام راهبردی توسعه سرزمین۱۱۲ ،۵۴ ،

ه

نظام مدﻳرﻳت جامع اطالعات۲۱ ،
نظام ملی آمار۱۸ ،

هاشمی رفسنجانی۴ ،

نظامهاي جامع مدﻳرﻳت بالﻳاي جوي و

هرمزگان،۱۶۵ ،۹۲ ،۸۶ ،۸۵ ،۷۸ ،۵۹،

اقلﻴمي۲۵ ،۲۲ ،
نظریه پایه توسعه استان۱۷۴ ،
نقشه جامع علمی کشور۱۸ ،

۱۷۱
همدان،۹۵ ،۹۲ ،۸۹ ،۸۶ ،۸۵ ،۸۴ ،
۱۶۵

نگهداشت جمعیت۱۷۱ ،۱۶۸ ،

هند۵۹ ،

نواحی دورافتاده و حاشیهای۱۶۹ ،

هویت ایرانی -اسالمی۲۷ ،

نواحی شمالی ،غربی و جنوب غربی

ی

کشور۱۷۱ ،
نهادهاي عمومي غﻴردولتي۲۲ ،

یارانه۲۱ ،

نﻴروهاي مسلح۲۲ ،

یزد،۹۵ ،۹۲ ،۸۹ ،۸۶ ،۸۵ ،۷۸ ،۶۹ ،

نﻴزارها۱۱ ،

۱۷۱ ،۱۶۸ ،۱۶۵ ،۹۶

پیوستدوم
اطلس
نقشههای سند ملی و استان خوزستان

قسمتاول

اطلس
نقشههای سند ملی

پیوست دوم :اطلس نقشههای ملی و استان خوزستان /قسمت اول :نقشههای سند ملی آمایش سرزمین ...

۱9۳

۱9۴

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

پیوست دوم :اطلس نقشههای ملی و استان خوزستان /قسمت اول :نقشههای سند ملی آمایش سرزمین ...

۱9۵

۱9۶

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

پیوست دوم :اطلس نقشههای ملی و استان خوزستان /قسمت اول :نقشههای سند ملی آمایش سرزمین ...

۱97

۱9۸

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

پیوست دوم :اطلس نقشههای ملی و استان خوزستان /قسمت اول :نقشههای سند ملی آمایش سرزمین ...

۱99

2۰۰

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

پیوست دوم :اطلس نقشههای ملی و استان خوزستان /قسمت اول :نقشههای سند ملی آمایش سرزمین ...

2۰۱

2۰2

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

پیوست دوم :اطلس نقشههای ملی و استان خوزستان /قسمت اول :نقشههای سند ملی آمایش سرزمین ...

2۰۳

2۰۴

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

پیوست دوم :اطلس نقشههای ملی و استان خوزستان /قسمت اول :نقشههای سند ملی آمایش سرزمین ...

2۰۵

2۰۶

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

پیوست دوم :اطلس نقشههای ملی و استان خوزستان /قسمت اول :نقشههای سند ملی آمایش سرزمین ...

2۰7

2۰۸

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

پیوست دوم :اطلس نقشههای ملی و استان خوزستان /قسمت اول :نقشههای سند ملی آمایش سرزمین ...

2۰9

قسمتدوم
اطلس
نقشههای سند آمایش استان خوزستان

پیوست دوم :اطلس نقشههای  / ...قسمت دوم :نقشههای استان خوزستان

2۱۳

2۱۴

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

پیوست دوم :اطلس نقشههای  / ...قسمت دوم :نقشههای استان خوزستان

2۱۵

2۱۶

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

پیوست دوم :اطلس نقشههای  / ...قسمت دوم :نقشههای استان خوزستان

2۱7

2۱۸

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

پیوست دوم :اطلس نقشههای  / ...قسمت دوم :نقشههای استان خوزستان

2۱9

22۰

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

پیوست دوم :اطلس نقشههای  / ...قسمت دوم :نقشههای استان خوزستان

22۱

222

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

پیوست دوم :اطلس نقشههای  / ...قسمت دوم :نقشههای استان خوزستان

22۳

22۴

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

پیوست دوم :اطلس نقشههای  / ...قسمت دوم :نقشههای استان خوزستان

22۵

22۶

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

پیوست دوم :اطلس نقشههای  / ...قسمت دوم :نقشههای استان خوزستان

227

22۸

مجموعه اسناد آمایش ملی و استان خوزستان در نظم نوین قانونی

پیوست دوم :اطلس نقشههای  / ...قسمت دوم :نقشههای استان خوزستان

229

