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 سند ملی آمایش سرزمین

قانون  32قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمی ایران و ماده  26به استناد جزءِ یک بند الف ماده 

، سند ملی 11/12/1399یعالی آمایش سرزمين در جلسه مورخ دائمی برنامه هاي توسعه کشور؛ شورااحکام 

 را به شرح زیر تصویب نمود:ماده  16مشتمل بر  1424آمایش سرزمين در افق 

 اصطالحاتتعاریف و ( 1ماده 

 روند:در این سند اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می

 شورایعالی آمایش سرزمين  شورایعالی:

 دبيرخانه شورایعالی آمایش سرزمين  دبیرخانه:

 کميسيون تخصصی شورایعالی آمایش سرزمينکمیسیون: 

 سند ملی آمایش سرزمين سند:

 سند استانی آمایش سرزمين سند استانی:

 هجري شمسی 1424سال افق: 

از توسعه فضایی سرزمين است که مجموعة  مطلوب بيانگر تصویري :سرزمین چشم انداز توسعه فضایی

، در هاي سرزمينیها و مزیتها، ظرفيتخواهند با مشارکت یکدیگر و بکارگيري قابليتکنشگران توسعه می

 به آن دست پيدا کنند.  1424افق 

 است.تحقق چشم انداز توسعه فضایی سرزمين براي مقصد نهایی : هدف

ا، فرصت هبلندمدت توسعه فضایی سرزمين با در نظر گرفتن قابليتاصلی و  گيريجهتسرزمینی:  راهبرد

 فضایی مطلوب سرزمين است. توسعهها در مواجهه با چالش ها براي تحقق اهداف ها و محدودیت

 بيانگر خط مشی تحقق راهبردهاي توسعه فضایی سرزمينی است. سرزمینی: سیاست

از کانون ها، محورها و پهنه هاي عملکردي و  اي منسجم و هم پيوند: شبکهمطلوب فضایی سازمان

طبيعی که حاصل تعامل سازنده جامعه، طبيعت و نظام مدیریت سرزمين در چارچوب چشم انداز و اهداف 

 توسعه فضایی سرزمين است.

 و هيدرولوژیکی شرایط براساس آبریز حوضه در تجدیدپذیر آب منابع کل مقدار آب قابل برنامه ریزی:

مصارف  براي برداريبهره قابليت که زیست استمحيط براي آب از کنارگذاشتن پس ها، زیرساخت توسعه

 دارد.را  غيرمتعارف و زیرزمينی سطحی، آب منابع قالب در مختلف
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 حدودهمیک که در  به هم پيوسته با تراکم جمعيتی باال است از نقاط سکونتگاهیاي مجموعه :شهر منطقه

 شهر سطح یک یا دو استقرار دارند.در قلمرو و چند مرکزي  ايقالب شبکهدر م پيوند یکپارچه و هعملکردي 

 و  دهندمی ارائه را ملی برتر خدمات فراملی، و ملی عملکرد بودن دارا با که شهرهایی :شهر سطح یک

. ارندد وجود شهرها این در المللیبين مقياس در پذیررقابت و مزیت داراي بنياندانش و تخصصی هاي فعاليت

 .نيستند ترازهم الزاماً نخست سطح شهرهاي رسانیخدمات نوع و عملکردي نقش

 خدمات عمدتاً شهرها این. کنندمی نقش ایفاي ملی و ايمنطقه سطح در که شهرهایی :شهر سطح دو 

نقش عملکردي و هرچند که ظرفيت استقرار خدمات ملی نيز در آنها وجود دارد.  را ارائه می دهند،اي منطقه

 تراز نيستند.الزاماً هم دورسانی شهرهاي سطح نوع خدمات

ا، هملکردي و خدماتی براساس ظرفيتپيوندع  بودن دارا با که  شهرهایی: شهرهای همکار سطح یک و دو

هاي سطح یک به عنوان همکار در ارائه خدمات به شهرها/ شهرمنطقه ،فعلی و آیندهي هاها و تخصصفرصت

 نمایند.می نقش  و ایفايدیا 

ریزي ه، آب قابل برناماکولوژیکی توان به باتوجه که سرزمين است از پهنه هایی :های مستعد توسعهقلمرو

 و فعاليت جدید استقرار همچنين و موجود هايفعاليت ادامه ،و دسترسی به زیرساختها برد ظرفيت ،مصوب

 با ملی آمایش نتایج تدقيق با هاپهنه این. است پذیرامکان زیستمحيط مالحظات رعایت با آنها در جمعيت

 گردد.می تعيين استانی آمایش

 در افق سرزمین فضایی توسعه اندازشم( چ2ماده 

 گشایش بیانیه:

و  یماارج نهاده یدار،را با رفتار متوازن، متعادل و سازگار با توسعه پا مانينسرزم يسخاوتمند یرانيان،ا ما

ا هخود، انتخاب یزندگ يهاارزشاهداف و  يردر مس يهنان،ماز هم یککه هر  یماساخته ییکارا حکمروایی ینک،ا

را  ينسرزم هاييتو قابل هايتظرف نگر،یندهِ آ ياستگذارانو س دارند فراوان و مناسب حال خود را هايینهو گز

ها اوتسخ ینتا ضمن احترام به ا کنندیم يمرست آن، يردر مس جامعه را یاییو استعداد و پو شناسندیم يقعم

 نيوجه، تضم ینبه بهتر یندگان،ساکنان امروز و آ یدارسعادت و رفاه پا توسعه اجتماعی، سرزمينی،و مواهب 

 و نموده ایجاد را تناسب بهترین خود، آفرینارزش هاييتفعال در پيشه، و اندیشه صاحبان و نوآوران. شود

 هانبحرا از را خود فرزندان ما، سرزمينِ. است برقرار کشور در سکونت و فعاليت جایابیِ در شایسته، عدالتی

 عطش رفع براي بلکه ،افراد منفعل حریصانه سيرابی قصد به نه آن در خدادادي منابع و آب و داده رهایی

 دارد. خدا رنگ آن، در زندگی و است جاري سرزمين، پهنه همه در ماندگار طراوت و پایدار تعالیِ جویندگان
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 بیانیه:

 ایرانی-اسالمی فرهنگ دیرین، تمدن بالنده،جامعه  با تکيه بر است که سرزمينی ایران، 1424سال  در

 ينوآور هايجوشش ،استعدادهاي انسانی و سرزمينی خدادادي، هافرهنگنوایی خردههم ،، انسجام ملیفاخر

کند و به دستاوردهاي زیر می عرضه جهان بهرا  پيشرفت یرانیا-یاسالمالگوي تحقق بارز  ينمودها ،فناورانه

 نائل شده است:
 

 تعاملِ هايالملل، حلقهبين یهاي ارتباطاقتصاد متنوع و موقعيت مفصلی ایران در شبکه جریان 

 .کندمی آفرینیارزش جهان، و منطقه اقتصاد در و ساخته جهان با پویایی

 است. آمده راهمفبراي ساکنان همه مناطق کيفيت زندگی شایسته عی، رفاه و عدالت اجتما 

  پویایی و دوام زیست بوم هاي متنوع ، برقرار است و ایرانيان امنيت غذا، آب و انرژيهمبست

 دارند.پاس میاز منابع طبيعی و محيط زیست  را با حفاظتو متعدد سرزمين 

 ِاست. برقرار هم پيونداي، متعادل، منسجم و شبکه نظام اسکان و فعاليت 

  ،حفاظت از ميراث فرهنگی و طبيعی، مبنا و فرهنگ ،محورگردشگري اجتماعبا تکيه بر ایران

  کند.را به خود جذب میجهان گردشگران 

 فعال در  ینقش عامل و غيرعامل، برخوردار از قدرت دفاعو مردم محور ة يت بالندامن با کشوري

 کند.الملل ایفا میبينپيوند منطقه و امنيت هم

 عدالت محور و مردم گرا استقرار یافته است. ،نظام حکمروایی سرزمينی توسعه گرا 

 اهداف( 3ماده 

 است: دستيابی به اهداف زیرمنوط به تحقق چشم انداز توسعه فضایی سرزمين، 

 المللیاي و بينهاي منطقهجریان شبکه پذیري دررقابت و آفرینینقش 

  ا و هآفرین مبتنی بر سرمایه انسانی، فناوري نوآورانه و تخصصو ارزش گرا، بروندرونزا متنوع،اقتصاد

 ايهاي منطقهمزیت

 ه براي نيل بميراث فرهنگی و  زیستمحيط ،طبيعی منابع از خردمندانه برداريبهره و ، احياءحفاظت

 توسعه پایدار

  ماقليتغيير با  سازگار غيرمتمرکزو  رآوتاب ،پيوندمتعادل، منسجم، هماي، شبکهسازمان فضایی 

 انسجام ملی، یکپارچگی سرزمين و هویت ایرانیحفظ و تعميق اجتماعی، و مشارکت رفاه  ،عدالت-

 اسالمی

  و قدرت بازدارندهدر همه وجوه سرزمين  بالندهامنيت 
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 سرزمینی هایسیاستراهبردها و ( 4ماده 

سبات   و پیوندها ایجاد و ارتقاء -1 سی،  منا شورهای    سیا صادی، اجتماعی و فرهنگی با ک اقت

 منطقه و جهان

 المللی سرزمين ينب و راهبري ارتباطات نظارت ،مدیریتتهران به عنوان مرکز شهر  .1

کرمانشاه، اهواز، بندرعباس، شيراز، رشت، ساري، )تبریز، مشهد،  سطح یک هايشهرمنطقه .2

 به عنوان همکار تهران در تعامالت بين المللی و چابهار( ، زاهداناصفهان، کرمان

 جهانی شهرهاي شبکه شهرهاي سطح یک در آفرینینقش براي سازييتظرف .3

آفرینی آنها در سطح ملی، نقش زمينه سازي براي تغيير رویکرد نسبت به مناطق مرزي و .4

  المللیاي و بينمنطقه

 یپشتيبان و تسهيل راهبري، راکزهاي مرزي به عنوان منقش مراکز استانو تعریف تقویت  .5

يد بر مدیریت یکپارچه مبادي تأکهمسایه  و حوزه نفوذ ژئوپلتيک با  کشورهاي با تعامالت

 مرزي

 و قفقاز روسيه ،آذربایجان، آسياي ميانه ترکمنستان، گيالن، مازندران و گلستان: تعامل با کشورهاي 

  آسياي ميانه و افغانستان يکشورهاخراسان شمالی، خراسان رضوي و خراسان جنوبی: تعامل با 

 و هند عمان ل با کشورهاي افغانستان، پاکستان،سيستان و بلوچستان: تعام 

 عربی متحده امارات و ، عمانکویت بحرین، قطر، سعودي، عربستان هرمزگان و بوشهر: تعامل با کشورهاي 

 شاه، ایالم و خوزستان: تعامل با کشور عراق، سوریه و لبنانکردستان، کرمان 

  شرقی و اردبيل: تعامل با کشورهاي آذربایجان، ارمنستان، جمهوري نخجوان و ترکيهآذربایجان آذربایجان غربی و 

 ايکشوره با تعامالت فرهنگی و اقتصادي توسعه در مرزي هاياستان مراکز اختيارات افزایش .6

کشور و با حفظ تمرکز امور  کالن هايسياست و هاگيريجهت چارچوب در همجوار

 سياستگذاري و حاکميتی

کاال و  ينتأم و توزیع مراکز و بازارها به مرزي شهرهاي اتصال هايتقویت زیرساخت .7

 مرز سوي محصوالت در دو

با رعایت مالحظات دفاعی، امنيتی و  ارتباطی داخلی با مبادي مرزي هايزیرساخت توسعه .8

 فندغيرعاملپدا

  ،اینچه برون، آستارا، بيله سوار، نوردوز و جلفا ، باجگيران،آبادلطفمبادي شمالی بویژه سرخس 
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 ماما بندر وبوشهر  بندر بندر شهيد رجایی، جاسک، بندر چابهار، بندر مقياس جهانی: سطح یکجنوبی کشور  بنادر 

 (ره) خمينی

 بندر جامع منطقه ویژه بندر لنگه، مقياس منطقه اي: با اولویت بندر قشم،  کشور سطح دو و شمالی جنوبی بنادر

در نوشهر، بنبندر اميرآباد،  ، بندر دیلم، بندر خرمشهر، بندر آبادان،گناوه بندر ،کنگان-اقتصادي انرژي پارس، بندر دیر

 بندر انزلی

 ،یزدان و دوغارون اهی رود،کوهک، ميرجاوه، ميلک زابل، م پيشين، مبادي مرزي شرقی بویژه ریمدان 

  ،تمرچين، رازي، سرو و بازرگانسيرانبند، مبادي مرزي غربی بویژه شلمچه، چذابه، مهران، خسروي، پرویزخان، باشماق 

خدمات علمی، آموزشی و درمانی به شهروندان  ارائههاي ها و توانمنديتوسعه زیرساخت .9

 ي مرزيهااستان شهرمنطقه هايکشورهاي همسایه در 

 يد بر مشارکت بخش خصوصیتأکمهندسی به کشورهاي جهان با -صدور خدمات فنی .11

د رویکرو  المللیينبشهرهاي منتخب داخلی و  بين «خواهرخواندگی» رویکرد از گيريبهره .11

 با سایر کشورها ارتباط بين استانیدیپلماسی و 

 اولویت با منطقه يکشورها نياز مورد کاالهاي و محصوالت توليد و تجاري سازي بازاریابی، .12

 مرزي با تاکيد بر سرمایه گذاري مشترک هاياستان در استقرار

تحول در کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور به قطب پردازش صادرات و جذب  .13

 بين المللی و ايملی، منطقه اقتصاد در آفرینینقش سرمایه، علم و فناوري  و

 محيط و فرهنگی امنيتی، اقتصادي، سياسی، هاييمانپ عقد و رایزنی جهت بسترسازي .14

 و کشورهاي ذینفع در حوضه هاي آبریز مشترک منطقه و همسایه کشورهاي با زیستی

 در راستاي المللی بين اي و منطقه چندجانبه هايگذرراه تعریف و سازي عملياتی توسعه، .15

 سياه دریاي و مدیترانه دریاي به فارس خليج اتصال

با اولویت حوضه هاي مشترک  مرزي آبریز مشترک هاي حوضه در آب دیپلماسی فعالسازي .16

 مرزهاي شرق و شمالغرب

 هاي گرد و غباربراي مهار و کنترل کانونبویژه زیستی اي محيطهاي منطقهانعقاد پيمان .17

 المللیينب تخصصی نهادهاي و ظرفيت مالی ،توان فنی از گيريبهره .18

و دریاي  ، دریاي عماناي حوزه خليج فارسي با کشورهامنطقهتوسعه همکاري درون  .19

 بهره برداري پایدار از منابع مشترکبه منظور کاسپين 

اي براساس منافع ملی و سازوکارهاي سازمان اي و فرامنطقههاي منطقهپيوستن به سازمان .21

 ن کنوانسيونها و چارچوبهاي حقوقی و فنی یمشارکت موثر در تعریف و تدوو  هدف
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ی مناطق دریای در المللیبين پيشرفته فناوري دانش بنيان و گذاريسرمایه مشارکت جذب .21

  مکرانمنطقه  و جزایر ویژهبه کشور و ساحلی

راستاي احياء، حفاظت، معرفی و بهره  در کشورها المللیبين و ايمنطقه مشارکت جلب .22

 تمدنی منطقه و فرهنگی مشترک هايبرداري از آثار و ویژگی

 هاي نوین و پيشرفتهفناوري بر تأکيد با ترونيکالک تجارت توسعه .23

 

 1424تعامالت مرزی ایران با کشورهای همسایه در افق  -1نقشه 

 یالمللنیب و یامنطقه یترانزیت های گذرراهشبکه  در کشور مفصلی نقش تقویت -2

 ایران سرزمين از گذر با جنوب به شمال و غرب به شرق المللی بين هايجریان پيوند .24

  ال اتصیک جاده، راه ابریشم، بزرگراه هاي آسيایی، -)یک کمربند گذرراه هاي اتصال شرق آسيا به غرب آسيا و اروپا

 یک جاده-با اولویت یک کمربند جنوبی آسيا، ...(، EATL آسيا-اروپا
 ه دریاي کاسپين، قفقاز، اروپا و حاشيه گذرراه هاي اتصال دریاي عمان و خليج فارس به کشورهاي آسياي ميانه، حاشي

دریاي -سوریه-عراق-انگذرراه اتصال ایر، ECO اکوکشورهاي عضو راه گذرجنوب، -)گذرراه شمال دریاي مدیترانه

ولویت با ا گذرراه دریایی اتصال کشورهاي حاشيه دریاي کاسپين، ...(دریاي مدیترانه، -ترکيه-گذرراه ایرانمدیترانه، 

 جنوب-گذرراه شمال
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 المللی حمل و نقلهای بینگذرراهمسیر موقعیت ایران در   -2 نقشه

ر ب منطبق یمل نقلی و مدهاي حملشبکه  بهره برداري بهينه از ويز تجه تقویت، توسعه، .25

 رقابتیتمرکز بر ارائه خدمات و  جهانیو  يامنطقه یتیترانز هايگذرراه

 در ساحل خليج فارس و دریاي عمان یغرب – یشرق حمل و نقل زمينی و دریایی گذرراه 

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

 شمال شرق و شمال( –حمل و نقل زمينی )جنوب شرق  گذرراه 

 شمال غرب( –حمل و نقل زمينی )جنوب شرق  گذرراه 

 جنوب به شمال( در پهنه مرکزي کشورو نقل زمينی  گذرراه( 

 غرب و شمال غرب( –حمل و نقل زمينی )شمال شرق  گذرراه 

 شمال( در پهنه غربی کشور –حمل و نقل زمينی )جنوب غرب  گذرراه 

 غرب، شمال و شمال غرب( –حمل و نقل زمينی )شرق  گذرراه 
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 غربی-جنوبی و شرقی-شمالی گذرراه های ترانزیتی منطقه ای و بین المللیگذرراه های ملی منطبق بر  -3 نقشه

 

 منطقه اي و جهانی و دریایی و تقویت ارتباطات هوایی فعالسازي .26
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  چابهار به عنوان هاب  و شيراز اصفهان، تبریز، مشهد، ،(خمينی امام) تهرانفعالسازي ظرفيت و تقویت فرودگاه هاي

 ارتباطات بين المللی

 فراملی در شبکه فرودگاه هاي منطقه شهرهاي سطح یک هاي فرودگاهظرفيت و تقویت  يفعالساز 

 هاي هاي مرزي کشور با فرودگاهاي فرودگاهتقویت زیربناها و روبناهاي سخت افزاري و نرم افزاري پروازهاي برنامه

 همجوار کشورهاي همسایه

 هوایی بار نقل و حمل افزاري نرم و افزاري سخت روبناهاي و زیربناها اجراي و طراحی 

 هاي کشور در زمينه جابجایی مسافر و بارگذاري بخش خصوصی و کشورهاي همسایه در فرودگاهسازي سرمایهزمينه 

 کاسپين و دریاي یژه با کشورهاي حاشيه خليج فارسوبه منطقه اي و بين المللی دریاییي و تقویت ارتباطات سازفعال 

 در (ره) خمينی امام  -بوشهر -رجایی شهيد - جاسک -بهشتی شهيد بنادر رقابتی عملکرد و سطح جایگاه، ارتقاي 

 جهانی دریایی خطوط خدمات شبکه

 لویهعس -پارسيان اقتصادي ویژه منطقه -لنگه -قشم جنوبی بویژه بنادر رقابتی عملکرد و سطح جایگاه، ارتقاي- 

 ايمنطقه دریایی خطوط خدمات شبکه در انزلی -نوشهر -اميرآباد -خرمشهر -گناوه

 
 نقش آفرینی فرودگاه های کشور در شبکه فرودگاه های منطقه و جهان -4نقشه 
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 منطقه ای و جهانی موقعیت بنادر در شبکه ارتباطات دریایی -5 نقشه
 

 خدماتارتقاء ارائه  و عبوري پروازي کریدورهايدر  پایدار حضور تثبيت و جذابيت افزایش .27

 هافرودگاه در المللیبين ترانزیت

 نگیخدمات بانکرارائه و  یائیدر شبکه ارتباطات در یدارحضور پا يتو تثب يتجذاب یشافزا .28

 دریانوردي و

يابی دست براي هاي ترانزیتی منطقهگذرراه و تجاري سازي توسعهتقویت نقش موثر ایران در  .29

 از جمله: به بازارهاي هدف

 )محورهاي ارتباطی مبادي مرزي پرویزخان، سيرانبند، باشماق به منطقه اقليم کردستان عراق )اربيل و سليمانيه 

 محور ارتباطی مبادي مرزي آستارا و بيله سوار با جمهوري آذربایجان 

 ر ترکمنستانمحور ارتباطی مبادي مرزي اینچه برون، سرخس و لطف آباد با کشو 

 محور ارتباطی مرزي نوردوز با ارمنستان و محور ارتباطی جلفا با نخجوان 

 به شهرهاي بغداد، کربال و نجف عراق و شلمچه چذابهمرزهاي خسروي، مهران،  ارتباطی محورهاي 

 اي غربی کشور به دریاي مدیترانهمحور ارتباطی مرزه 

  و نقاط سکونتگاهی مهم در افغانستان و پاکستانمحورهاي ارتباطی مرزهاي شرقی به محورهاي اصلی 

مراکز لجستيک )شهر، پارک  افزاري نرم و افزاري سخت روبناهاي و زیربناهاایجاد و توسعه   .31

 و دهکده لجستيک(



 11/11/99مصوب  -سند ملی آمایش سرزمین 

   

 
11 
 

 

 و  مشهد ،زاهدان، بيرجندسيرجان، بم،  ایرانشهر، چابهار،پهنه هاي با اولویت ( شمال – جنوب) کشور عرصه شرق

 بجنورد

  تبریز و کرمانشاه، خرم آباد، سنندج، دزفول-اندیمشکهواز، ا پهنه هاي با اولویت( شمال – جنوب) کشور غربعرصه 

  قم و قزوین سمنان،هاي پهنهبا اولویت ( غرب-شرق) کشور مرکزيعرصه 

 یزداصفهان، شيراز و  پهنه هاي با اولویت( غرب -شرق) کشور ميانی عرصه 

 سرخس، اینچه برون، شمتيغ-ميرجاوه، ميلک، ماهيرود، دوغارونپهنه هاي  در مبادي مرزي با اولویت مراکز لجستيک ،

بندر امام خمينی، بندر اميرآباد و بندر بوشهر، آستارا، بازرگان، باشماق، خسروي، شلمچه، چابهار، جاسک، بندرعباس، 

 انزلی

 
 در پهنه های مختلف سرزمین اولویت دار مراکز لجستیک -6 نقشه

 يآزادساز راستاي در مدیریت یکپارچه مبادي مرزي و تسهيل فرآیندها و رویه هاي ترانزیتی .31

 تجارت

المللی بين نيبا قوان و هماهنگی يدر جهت سازگار و مقررات نيو بهبود قوان اصالح .32

 و ترانزیت ونقلحمل

-نزیت و تسهيل مشارکت عمومیذیربط در حوزه ترا هم افزایی کليه دستگاه هاي اجرایی .33

 و سرمایه گذاري خارجی خصوصی
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گمرکی و حمل و نقلی در گذرراه هاي  ها و کنوانسيون هاي بين المللیاجراي توافق نامه  .34

 براي تسهيل ترانزیت و کاهش زمان عبور ترانزیتی

 توسعه و نوسازي ناوگان هوایی کشور .35

ایش ، پبازرسی ي هاي نوین در فرآیندهاي مدیریت، کنترل،وربکارگيري فناهوشمندسازي و  .36

 و کاهش زمان عبور حذف اختالالت در فرآیند ترانزیت در راستاي و نظارت

گسترش همکاري هاي بين المللی و تقویت حضور در سازمان هاي منطقه اي و بين المللی  .37

 و ترانزیتی نقل و حمل

 یمللالنیبارتقاء جایگاه  و المللی بینتولید  جدید ایه زنجیره ایجاد و سازی  شبکه  -3

 یالمللنیبو  یامنطقهانرژی و توسعه مبادالت  بویژه در زمینه کشور در بازارهای جهانی

 تعامل سازنده و فعال با سازمان ها و نهادهاي اقتصادي بين المللی .38

رینی در اي و جهانی و نقش آفحضور فعال و موثر در فضاي گسترده شبکه توليد منطقه .39

 زنجيره هاي توليد

 در بازارهاي جهانی اصالح سياست ها، قوانين، مقررات و تسهيل فرآیندهاي مشارکت .41

تعامل سازنده براي بهره برداري بهينه از منابع مشترک، تبادل عوامل توليد و انجام سرمایه  .41

 هاي مشترک در زمينه هاي مختلف با کشورهاي منطقه گذاري

 زنجيره هاي تامين سنتی به شبکه هاي هوشمند تامين دیجيتالتغيير رویکرد از  .42

 ارتقاء صنعتی کشور با رویکرد مشارکت در زنجيره ارزش جهانی .43

 انرژي هاي حامل واردات و صادرات سازي، ذخيره انتقال، شبکه گسترش .44

 قراردادهاي از استفاده و منطقه به صادرات اولویت با گاز صادراتی بازارهاي نمودن متنوع  .45

 همجوار کشورهاي با گاز فصلی

و اتصال به شبکه برق اروپا  منطقههاي صادرات و مبادله برق با کشورهاي تقویت زیرساخت .46

 و شرق آسيا

 تجارت از سهم ایران افزایش جهت انرژي دیپلماسی حوزه در سازنده و موثر تعامل تقویت .47

 انرژي هاي ذخيره سازي( حامل و ترانزیت و سوآپ فروش، جهانی )خرید،

 هايسازي ایدهتجاري توسعه و و گذاري خصوصی داخلی و خارجی در تحقيقجذب سرمایه .48

 نوآورانه
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 یکپارچه شده هماهنگ سياستهاي و رقابت و توليد در محلی و منعطف هاي سياست اتخاذ .49

 الملل بين روابط عرصه در

-قهمنط نوآوري در پذیري رقابت کار، و کسب فضاي گذاري سياست در مناطق اختيارات بسط .51

 سرمایه جذب و يا

 شترکم ميادین اولویت با و گاز نفت ميادین توسعه و برداري بهره اکتشاف، هاي فعاليت توسعه .51

 سياسی و و امنيتی اقتصادي قدرت افزایش راستاي در

 سرزمین یهاتخصصو  ، قابلیت هاهاتیمزبه اقتصاد متناسب با  یبخشتنوع -4

 زنجيره صنایع نفت، گاز و پتروشيمی در جهت کاهش خام فروشیافزایش ارزش افزوده در  .52

 و دریامحور يانبندانشپيشتازي اقتصاد  .53

  ظرفيت ها و قابليت هاي دریا  بهره برداري پایدار از  نوین  توسعه دانش و فناوري هاي .54

 توليد از صنایع معدنیارزش افزوده بخش صنعت و  افزایشخام فروشی مواد معدنی و  کاهش .55

 کشور داخلی ناخالص

تشکيل و تکميل زنجيره ارزش و توسعه صادرات توليدات صنعتی و صنایع معدنی با اولویت  .56

 محصوالت با ارزش افزوده باال

، مالی گريهاي واسطهدر حوزه جمله از و ارزش آفرین خدمات پشتيبان توليد توسعهبهبود و  .57

 و ارتباطات و تحقيق و توسعه علمی هاي ساخت، فناوري اطالعاتاي، مشاوره، طراحیبيمه

 و تجاري سازي محصوالت داراي مزیت و خلق مزیت در بستر اقتصاد خالقبرندسازي  .58

يت ظرف و مزیت ها با( مرتبط صنایع و کشاورزي صنایع) صنعتی توسعه هاي برنامه تطبيق .59

-و آب قابل برنامه اکولوژیک توان بر مبتنی منطقه هر در کشاورزي محصوالت  توليدي هاي

 ریزي

 اطقمن فناوريِ و دانش هايقابليت و رقابتی هايمزیت پایه بر بنياندانش محصوالت توسعه .61

   همکار شهرهاي شبکه ظرفيت از استفاده با

و شهرها و روستاهاي سبز  یتاليجدی مناطق و ارتباطات و اطالعات آوريتوسعه مراکز رشد فن .61

 و هوشمند

هاي ارتباط هاي کارآفرینی نوآورانه با تمرکز بر رفع موانع و چالشبومزیستایجاد و رشد  .62

 مطلوب دانشگاه و صنعت

 بهبود کيفيت محصوالت و خدمات متناسب با استانداردهاي ملی و بين المللی .63
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با تاکيد بر ارتقاء  صنایع دستی در اقتصاد ملیتجاري سازي گردشگري و  سهمافزایش  .64

 و تسهيل سفر گردشگران داخلی و خارجی زیرساخت هاي گردشگري

 ين پایدار مبتنی بر تحوالت فن آورانهتأمارزش و زنجيره  هاييرهزنج تکميل .65

 مرزي مناطق در غيررسمی اقتصاد ساماندهی .66

شاورزی  -5 صالح   ،تحول ک شمند و     برداری و ساختار و نظام بهره ا شاورزی هو ستقرار ک ا

 و محیط زیست آب ،غذاییپایدار با حصول اطمینان از امنیت 

 ريو تسهيل گ گذاري سياست بر دولت تمرکز با کشاورزي بخش مناسب واییحکمر استقرار .67

 رفيتظ و فرصت قابليت، با متناسب و مطلوب برداري بهره هايتشکل و هانظام توسعه و ایجاد .68

 ايمنطقه

 صميمت و ریزيبرنامه فرایند در ذیربط هايتشکل و کشاورزان مندنظام مشارکت سازوکار ایجاد .69

 کشاورزي بخش گيري

 و افزایی ارزش محوري، تقاضا بر تاکيد با کشاورزي محصوالت ارزش زنجيره تکامل و توسعه .71

 ضایعات کاهش

 گسترش و فراملی و ملی سطوح تا محلی سطح از کشاورزي محصوالت بازار شبکه توسعه .71

 کشاورزي دیجيتال بازارهاي

 کشاورزي تخصصیهاي پایانه و نقل و حمل المللی بين و داخلی ناوگان توسعه .72

 واحدهاي و پوشش چتر ایجاد قراردادي، کشاورزي توسعه خصوصی،-عمومی مشارکت توسعه .73

 توليد پشتيبان

 Seawater) ایانواع محصوالت با استفاده از آب در ديکشت و تول فناوري هاي نوآورانه توسعه .74

farming - کشت غيرقابل هايزمين در را گياهان رویش امکان خورشيدي انرژي و دریاشور  آب از استفاده با که است ايگلخانه 

 کند(.می فراهم

 کشاورزيمستعد  اراضی کاربري تغيير ممنوعيت .75

 امنيت هکنند تامين و اقليمی تغييرات به سازگار و هوشمند دقيق، حفاظتی، کشاورزي استقرار .76

 غذایی

نظر  با در آبخيز هايحوضه اکولوژیک توان بر مبتنی اي منطقه کشت بهينه الگوي استقرار .77

 ورزانکشا مشارکت با راهبردي محصوالت توليد اولویت و گرفتن آب قابل برنامه ریزي مصوب
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 ايه قابليت و هاظرفيت با متناسب کشاورزي توليد عوامل و هانهاده توليد از هدفمند حمایت .78

 سرزمين

 يکو ارگان غيرتراریختهافزایش توليد محصوالت الزام به توليد محصوالت کشاورزي سالم و   .79

هاي کنترل شده )مانند هواکشت اي و محيطایجاد و توسعه زنجيره ارزش محصوالت گلخانه .81

 آب کشت( و

 و جلوگيري از تخریب آن در عرصه هاي کشاورزي حفاظت و تقویت حاصلخيزي خاک .81

  منابع تولید انرژی بهانرژی و تنوع بخشی  کاهش شدت ، یوربهرهارتقاء  -6

 المللی بين استانداردهاي سطح تا انرژي توزیع و انتقال توليد، زنجيره در هدررفت کاهش .82

 و ناوگان حمل و نقل قدیمی يساتتأس ،بازسازي و نوسازي واحدهاي صنعتی .83

 مصرف انرژي سازيينهبه .84

 انرژي خدمات رقابتی بازار سازماندهی و تقویت .85

 اي و ملیعمومی و خصوصی در شبکه انرژي محلی، منطقه افزایش مشارکت .86

 حوزه خدمات انرژيسازي براي گسترش کسب و کارهاي دانش بنيان در رفيتظ .87

 انرژي و حاملهاي از یک هر سهم تعيين طریق از کشور مصرفی سوخت سبد سازي بهينه .88

 کشور انرژي سبد در کربن کم انرژي منابع سهم افزایش

 داخلی توليدات انرژي مصرف استانداردسازي .89

تاسيس و تقویت شرکت هاي دانش بنيان در زمينه کسب و حمایت از تحقيقات کاربردي  .91

 فناوري هاي مرتبط با بهينه سازي مصرف انرژي و کاهش شدت انرژي

 اسبمتن کشور از منطقه هر انرژي بهينه نيتأم و توليد تجدیدپذیر در يهايانرژ سهم افزایش .91

 منطقه هر ظرفيت با

  يري حداکثري از منابع و گبهرهی پهنه سرزمين به تمامبهتغيير نگاه از توسعه سراسري خطوط لوله گاز طبيعی

 هاي انرژي تجدیدپذیر محلیيتظرف

  نوبج جنوبی، خراسان استان جنوب بلوچستان، و سيستان استان شمالازجمله  مستعد مناطق در بادي انرژيتوليد 

 گيالن استان جنوب رضوي، خراسان استان

  کشور جنوبی و مرکزي يهااستان یژهوبه مستعد کشور هايپهنه در خورشيدي انرژيتوليد 

  کشور شمال غربیژه در استان خراسان جنوبی و وبه کشور مستعد هايپهنه گرمایی در زمين انرژيتوليد 

 و دامداري هاي بزرگبزرگ  شهرهاي و شهرهاکالن در یژهوبه کشور مستعد هايپهنه توده دریستز انرژي توليد 

  سواحل مکرانتوليد انرژي از امواج در سواحل شمالی و جنوبی بویژه 
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  هاي خوزستان، کهگيلویه و بویراحمد، چهارمحال و یژه در استانوبهکشور  مستعد هايپهنه آبی درانرژي برقتوليد

 بختياري، لرستان، مازندران، کردستان، کرمانشاه و فارس

 

 1424 افق در انرژي تبادالت و انرژي هاي تجدیدپذیر توليد مستعد هايپهنه  -3 نقشه

 جمعیت جوانی سرمایه انسانی و حفظ سالمت، مهارت و انگیزش ،پویایی ارتقاء -7

 جانشينی سطح از حداقل بيش به باروري نرخ افزایش .92

پذیر و داراي روحية مشارکت جمعی با تأکيد تربيت نيروي انسانی توانمند، خالق، مسئوليت .93

 بر فرهنگ جهادي

وري نيروي کار در جهت افزایش سهم منابع انسانی در سطح آموزش، پژوهش و بهره ءارتقا .94

 ايهمنطق هايمزیت و هايتظرف ها،تخصص با متناسب ترکيب عوامل مؤثر در توليد ثروت ملی

انسانی و علمی  هايیهسازي سرماشرایط فعال ي از فرصت پنجره جمعيتی و ایجادمندبهره .95

 کشور

ز گيري او بهره گذاريیهتشویق ایرانيان خارج از کشور براي حضور و سرمااطمينان بخشی و  .96

 کشور جانبه همه توسعه در آنان مالی و تحقيقاتی علمی، هايظرفيت

 هاي تعليم و تربيتتامين و بسط عدالت در برخورداري از فرصت .97
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و تنوع بخشی به شيوه هاي گسترش و ارتقاي رویکردهاي تقاضامحور آموزش فنی و حرفه اي  .98

 ها و مزیت هاي هر منطقهمتناسب با تخصصمهارت افزایی 

 و منابع طبیعی ستیزطیمحسازگاری توسعه با  -8

 مستعد توسعه هايقلمرواستقرار فعاليت و جمعيت در  .99

 (SEA) زیستيطمح راهبردي ارزیابی ملی نظام توانمندسازي و تقویت .111

 هايحساب و هاطرح اقتصادي ارزیابی در آن کردن لحاظ و اکوسيستمی خدمات يگذارارزش .111

 ملی

کنترل خسارت هاي محيط زیستی از جمله ایجاد  و مدیریت در اقتصادي ابزارهاي از استفاده  .112

 و توسعه بازار کربن

 با سازگار هايفناوري بکارگيري و سازي تجاري خلق، از حمایت و گذاريسرمایه تشویق .113

 زیست  محيط

 و کشاورزي آب، جمله از مختلف حوزه هاي در اقليم تغيير با سازگاري برنامه اجراي و تدوین .114

 سواحل، اکوسيستم هاي طبيعی و ... گردشگري، درمان، و بهداشت غذایی، امنيت

 هايگاهيرهذخ یژهوبه طبيعی ارزشمند و به فرد منحصر قلمروهاي احياء و بازسازيحفاظت،  .115

 ، پارک هاي ملی و مناطق حفاظت شدهالمللیينب يهاتاالب ،زیستی

 مانگرو( تورانی و و ایران زاگرس، ارسباران، هيرکانی،) کشور طبيعی هايجنگل حفاظت و احياء 

 و ساحلی دریایی هاييستماکوس حفاظت و احياء 

  جازموریان، انزلی، دریاچه اروميه،  یژهوبه هاي آبیها و پيکرهها و رودخانهتاالب محيط زیستینياز  ينتأمحفاظت و

 و ... بختگان، طشک و دریاچه اروميه دریاچه نمک قم، ميقان، شادگان، هورالعظيم، هامون، گاوخونی، حوض سلطان،

  راعت به ز آبی کم بازده زراعی الگوي کشت اراضیتغيير کشت فراسرزمينی و  چوب صنایع از طریق تامينساماندهی

 اري،يچهارمحال و بختکردستان،  یراحمد،و بو يلویهو مازندران، لرستان، کهگ يالنگلستان، گ يهادر استان یژهوبهچوب 

 یشرق یجانو آذربا يلاردب

 یافته تلفيق محلی مدیریت و بومی دانش اصول بر متکی مراتع از پایدار برداري بهره نظام استقرار 

 زیستی محيط بحرانی يهاکانون یکپارچه مدیریت  .116

  استان هاي کرمان، سيستان و بلوچستان،  يهااستاندر  یژهوبهگرد و غبار  يهاکانونبيت تث و زاییيابانبمقابله با

 خوزستان، خراسان جنوبی،  هرمزگان، اصفهان، خراسان رضوي، بوشهر، سمنان، یزد و فارس

 روستایی و شهري پذیر آسيب مناطق و آبخيز هاي در حوضه سيل هوشمند مدیریت ارتقاء و استقرار  



 آمایش سرزمینشورایعالی 

   

 
18 
 

 

  یالم، ویراحمد، ايلویه و بگگلستان، گيالن، مازندران، که يهااستاندر  یژهوبه لغزشينزم يرتأثتحت  مناطقمدیریت

 لرستان

  فرونشست يرتأثتحت  مناطقمدیریت 

 و خاک آب،) پایه منابع از بهينه برداريبهره براي آبخيز هايحوضه یکپارچه و جامع مدیریت .117

 (گياهی پوشش

 قلمرو ره یشناختبوم هايیژگیو با متناسب اراضی کاربري تغيير معيارهاي و ضوابط بازنگري .118

ا با منش زیستيطمحکنترل و پایش مستمر منابع آالینده و عوامل مخرب منابع طبيعی و  .119

 داخلی و خارجی

 هاي عادي، خانگی، صنعتی، کشاورزي و ویژه بخصوصمدیریت یکپارچه منطقه اي پسماند .111

 ساحلیدر استان هاي 

و  مميزيو استقرار نظام  (EIAارزیابی اثرات محيط زیستی ) تقویت و توانمندسازي نظام .111

 پایش

 مدیریت کيفی هواي محيط در سطح کشور به ویژه در مناطق کالنشهري .112

کربن و اقتصاد کم يسوبهالمللی در حرکت هاي بينها و مشوقگيري مؤثر از فرصتبهره .113

 هاي مرتبطها و نوآوريي فناوريتسهيل انتقال و توسعه

 ژنتيکی تنوع و ذخایر و طبيعی منابع از حفاظت فرهنگ اشاعه محلی و جوامع توانمندسازي .114

 گياهی و جانوري

 طبيعی مخاطرات و ریسک بالیا مدیریت سيستم استقرار .115

از  ،زیستمحيطمنابع طبيعی و  و احياء فاظتحالزم براي هاي فناوري کارگيريو به توسعه .116

فناوري اطالعات و ارتباطات، منظومه هاي ماهواره اي و  ،نانو فناوري زیستی، فناوريجمله 

 پهپادها

 آن ها االیندهاي رفع و فاضالب تصفيه نوین  وري هايآبهره مندي از فن    .117

 خاک و جلوگيري از فرسایش، شورشدن، آلودگی و تخریب آن ازحفاظت پایش و  .118

 استقرار فعالیت و جمعیت بر مبنای الگوی مطلوبآب پایدار مورد نیاز  نیتأم -9

و آب  مانند نمک زدایی آب دریا نامتعارف سبز و منابع آب بهره برداري پایدار از منابع آب .119

 خاکستري

-نمکي هاطرحهاي نوین در يفناوريري کارگبهگذاري و یهسرماي الزم براي هامشوقارائه  .121

الگوي مطلوب استقرار )براساس از آب دریا براي تامين آب صنعت  مقرون به صرفه زدایی
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نوار شرقی کشور و  ،سواحل جنوبی کشور، فالت مرکزي پسکرانه در واقع ( مناطقفعاليتها

 و محيط زیستیدر نظرگيري مالحظات با سواحل  پسکرانه در و آب شرب مناطق واقع جزایر

 پدافندغيرعامل

 رب يدتأک با با رویکرد تصفيه درجا پساب حاصل از فاضالب از مجدد استفاده و بازچرخانی .121

 شهرهاکالنیژه در محدوده وبهرعایت استانداردهاي کيفی آب  وخصوصی  عمومی و مشارکت

 و عرضه و استحصال در آب سياسی و امنيتی و اقتصادي ارزش به توجه و وريبهره ارتقاي .122

  آن مصرف و نگهداري

 آب بازارها و بانک توسعه و سازي ظرفيت .123

 اي ماهواره هاي منظومه نظير نوآورانه هاي فناوري بر مبتنی آب منابع هوشمند مدیریت .124

 پهپادها و سنجنده ها دور، از سنجش

 مجازي در تجارت کاال آب مثبت افزایش تراز .125

سرمایه اجتماعی و  زیست(،يطمحسرمایه اقتصادي، سرمایه طبيعی )ایجاد تعادل بين  .126

 سرمایه انسانی

 ینب کیفی و کمی بخشی  تعادل و آب پایدار یوایحکمر رویکرد یساز یجار و استقرار  -11

 مصارف و منابع

مقياس مبتنی بر عرضه و تقاضاي آب  توأمانپيوسته و  به هممدیریت  واصالح ساختار  .127

 درجه دو آبریز يهاحوضه

-هاي دولتی، خصوصی و سازمانبا بازتوزیع قدرت متعادل بين بخش ي آبتقاضا مدیریت  .128

  نهادمردمهاي 

حفاظت کمی و  يهاجنبهو تقویت  يبرداربهرهجهت  مطلوب يهانظامایجاد و استقرار  .129

 بر مدیریت تقاضا يدتأککيفی منابع آب با 

 برخط و اندازه گيري سيستم استقرار با تاکيد بر کشاورزي بخش به آب حجمی تحویل .131

 هابا اولویت شبکه هاي آبياري زهکشی و چاه آب مصارف و منابع اطالعات و آمار کردن

 یش کارایی و کاهش تلفات آب در کليه مراحل زنجيره استحصال تا مصرف افزا .131

تعادل بخشی و کاهش جهت در بریز آ يهاحوضهاز هریک ر در کشوآب منابع برداري از هبهر .132

 یزيربرنامهقابل  سقف آبتا منفی بيالن مينی با زیرز يهاآبل از ستحصاان اميز
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 در سياستگذاري و هماهنگی جهت ساختاري و نهادي قانونی، سازوکارهاي از استفاده .133

 ملی، ،يامنطقه سطح چهار در آب منابع از بهينه يبرداربهره جهت ملی وفاق راستاي

 مصرف مختلف هايبخش در( محلی) استانی و ياحوضه

 ریزي برنامه قابل آب مصوب ارقام و آمار اساس بر کشور آب مصرف مدیریت .134

 آالینده عوامل کنترل و منابع آبکيفی  و کمی هايیمحر رعایت مقررات .135

 ذینفعان توانمندسازي و مردمی فراگير هايمشارکت عمومی، فرهنگظرفيت سازي، ارتقاء  .136

 آب و حفاظت از منابع مصرفاصالح الگوي  جهت ذیمدخالن و

 هاي مصرف کنندهآب در بخش  يوربهره ارتقاء .137

 
 1424وضعیت بستر طبیعی سرزمین در افق   -8 نقشه

 صنعتی یهاتیفعالبه زنجیره  یدهشکلساماندهی استقرار صنایع کشور و  -11

 معدنی و صنعتی نواحی ها،اي در شهرکخوشه توسعه رویکرد کاربست .138

 اي و بينمنطقهشبکه سازي و ایجاد زنجيره فعاليت هاي توليدي در پيوند با شبکه هاي  .139

 توليد المللی
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 هاييتفعال گسترش در صنعتی نواحی و هاشهرک استفاده حداکثري از ظرفيت موجود .141

 صنعتی

مال و جنوب فعاليتی مبتنی بر صنایع دریامحور در محور ساحلی ش هاييرهزنجتقویت  .141

 ()لجستيک و بازرگانی

 توسعه صنایع بازیافتی به منظور استفاده مجدد از پسماندهاي صنعتی و شهري .142

 با تأکيد بر استقرار در مناطق مرزيو متوسط توسعه صنایع کوچک  .143

 هايیتمزو  هاتخصصبتنی بر ملی م داریتاولوصنعتی و معدنی  هاييتفعال استقرار .144

 يامنطقه

 هاي جدید با اولویت ساخت پایه و فناوري دانشمحصوالت در صنایع پایين دستی از نفت و گاز مبتنی بر  ساخت

 هاي جنوبکرانهجنوب غربی و پس همکارشبکه به ویژه در  هامحصوالت شيميایی و پتروپاالیشگاه

 ارهمکشبکه در با اولویت ساخت مواد و محصوالت دارویی به ویژه بنيان و با ارزش افزوده باال دانش ساخت محصوالت  

 ميانی )نواحی غربی( و شرقی)نواحی غربی( و  شمال غربی، مرکزي، شمالی

  با اولویت ساخت محصوالت ازکننده زنجيره ارزش نوین توليد و تکميل هايروشساخت محصوالت مبتنی بر دانش و 

 ، مرکزيشرقی( نواحی) ، ميانیشمال غربیغرب و ، شمال شرقیشرق و  همکارشبکه در به ویژه  اد کانی غيرفلزي؛مو

 ی(شرق نواحی)

 هاي جدید با اولویت ساخت فلزات اساسی و پایه و فناوري مبتنی بر دانش ،محصوالت در صنایع باالدستی ساخت

 هاي جنوبکرانهپس مکارهشبکه   استخراج نفت و گاز به ویژه در

 شبکه  ردبه ویژه  چرمی محصوالت و پوشاک منسوجات، هاي نوین توليد با اولویتتوسعه صنایع سبک مبتنی بر روش

 و ميانیو شمال شرقی  ، شرقشمال غربی، غرب و شمال  همکار

 آالت، تجهيزات با تکنولوژي متوسط و پيشرفته ساخت ماشين 

 و غربی مرکزي، ميانی همکاربه ویژه در شبکه  با اولویت ساخت تجهيزات برقی -

 و شرقی ميانی ،مرکزي همکاربه ویژه در شبکه  نوري و ايیانهرا الکترونيکی،آالت ماشينبا اولویت  -

 شمالغرب و شمال شرقی ، شرق و  همکارشبکه به ویژه در  خاص و عام کاربرد باآالت مکانيکی ماشينبا اولویت  -

 غربی

 و ریلرت موتوري، نقليه وسایل اولویت با صنعت، پژوهشی آینده بر مبتنی توليد هاي روش با نقليه وسایل ساخت 

 بیجنو و شمالی همکار شبکه در ویژه به دریایی نقل و حمل تجهيزات و ميانی همکار شبکه در ویژه به تریلرنيمه

  کشاورزي.در قلمروهاي توليد محصوالت  تبدیلی و تکميلی کشاورزي محصوالتساخت 
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 شبکه همکار فعالیت های صنعتی در پهنه سرزمین -9 نقشه

 

 بازآرایی فضایی قلمروهای تولید محصوالت کشاورزی -12

با تاکيد بر استفاده از فناوري هاي  توسعه مستعد هايپهنهتوليد محصوالت کشاورزي راهبردي در  .145

  نوآورانه

 قی،شر یجانآذربا همدان، لرستان، ،کردستان رضوي، خراسان خوزستان، کرمانشاه، اردبيل، کردستان، هاي فارس،استان 

 جو اولویت گندم و اب زنجان گلستان، غربی آذربایجان

 انگلستان، آذربایج کرمانشاه، قزوین، لرستان، اردبيل، قزوین، شمالی، خراسان غربی، خوزستان، آذربایجان هاياستان 

 هاي روغنیولویت دانها ابشرقی 

 با اولویت برنج  گيالن مازندران و هاياستان 

 اياي و علوفهقزوین با اولویت ذرت دانه رضوي، خراسان کرمانشاه، خوزستان، اصفهان، ایالم، هاياستان 

 يد بر:تأک)صادراتی و ارزش افزوده باال( با  سازي و برندسازي محصوالت کشاورزي ویژهيتجار .146

  ي کرمان، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس و خوزستانهااستانیژه در وبهتوليد خرما 

  ي کرمان، سمنانهااستانیژه در وبهتوليد پسته 

  ي زنجان، گيالن و قزوینهااستانیژه در وبهتوليد زیتون 
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  الیشمي و خراسانخراسان رضوهاي خراسان جنوبی و یژه در استانوبهزعفران، زرشک و عناب 

 هاي سيستان و بلوچستان و هرمزگانمحصوالت گرمسيري )موز، انبه، پاپایا، ...( در استان 

 در مناطق مستعدکشور  ي گياهیاو داروه گياهان دارویی 

نجيره ی در زهاي تکثيري نظير بذر، نهال و مواد ژنتيکی دامی، گياهی و شيالتتوليد و توسعه اندام .147

 ارزش

 ين محصوالت دام و طيورتأمهاي ارزش و ساماندهی و توسعه زنجيره .148

 آذربایجان فارس، رضوي، خراسان استانهاي اولویت با مستعد مناطق در قرمز گوشت ارزش زنجيره توسعه و ایجاد 

 و سيستان قم، همدان،گلستان، یزد، قزوین، تهران، خوزستان، لرستان، اصفهان، غربی، آذربایجان مازندران، شرقی،

  اردبيل و شمالی، ایالم، چهارمحال و بختياري، کهگيلویه و بویراحمد، خراسان بلوچستان

 فارس، رضوي، خراسان تهران، اصفهان، استان هاي اولویت با مستعد مناطق در شير ارزش زنجيره توسعه و ایجاد 

 نسيستا و کرمان ،و بویراحمد کهکيلویه مازندران، اردبيل، ،و بختياري چهارمحال مازندران، شرقی، آذربایجان قزوین،

  بلوچستان و

 انخراس اصفهان، گيالن، گلستان، مازندران، استان هاي اولویت با مستعد مناطق در طيور ارزش زنجيره توسعه و ایجاد-

 و سيستان هرمزگان، ایالم، اردبيل، قزوین، یزد، همدان، بوشهر، شرقی، آذربایجان قم، خوزستان، فارس، رضوي،

 کرمان و بلوچستان

 اصفهان، رضوي، خراسان تهران، استان هاي اولویت با مستعد مناطق در پرندگان تخم ارزش زنجيره توسعه و ایجاد 

 البرز و شرقی آذربایجان

 فارس شرقی، آذربایجان غربی، آذربایجان استان هاي اولویت با مستعد مناطق در عسل ارزش زنجيره توسعه و ایجاد، 

 و لرستان کرمانشاه ،کردستان قم، گيالن، اردبيل،

 خراسان گلستان، مازندران، گيالن، هاياستان اولویت با مستعد مناطق در نوغانداري ارزش زنجيره توسعه و ایجاد 

 اصفهان و شمالی

 بلوچستان، و سيستان سمنان، اصفهان، هاياستان اولویت با کویري مناطق در شتر ارزش زنجيره توسعه و ایجاد 

 اردبيل و جنوبی خراسان

ي سيستان و بلوچستان، هااستانبا اولویت  ين شيالتتأمساماندهی و توسعه زنجيره ارزش و  .149

 چهارمحال هرمزگان، بوشهر، گيالن، مازندران، گلستان، کرمانشاه، خوزستان، کهگيلویه و بویر احمد،

 یظرفيت تحمل بار آلودگمالحظات زیست محيطی بویژه با رعایت  کردستان و لرستان و بختياري،

 رودخانه

بر  يدتأکبا  فراسرزمينی يها کشتهاي ارزش محصوالت کشاورزي فراملی و گسترش ایجاد زنجيره .151

 برتوليد محصوالت غير تراریخته و آب
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 شبکه همکار فعالیت کشاورزی در سطح سرزمین  -11نقشه 

 و  مرکزی چندشبکه به  یتک مرکز سرزمین از یشبکه شهر  یالگو رییتغتمرکززدایی و  -13

 چند سطحی

چند سطحی، چند مرکزي و چند شبکه  برقراري انسجام در سازمان فضایی سرزمين با ایجاد  .151

 عملکردي 

 های زیر:های سطح یک در پهنهشهرها/شهرمنطقه در سرزمین با استقرارفضایی تعادل  ایجاد  .251

 /کشور غربی پهنه در اهواز و کرمانشاه ،هاي تبریزشهرمنطقهشهرها 

 /ميانی و  پهنه در شيراز و کرمان، )خمينی شهر، شاهين شهر، نجف آباد( اصفهان، کرج-هاي تهرانشهرمنطقهشهرها

  کشور مرکزي

 /کشور شرقی پهنه مشهد در زاهدان وهاي شهرمنطقهشهرها 

 پهنه در چابهارو  درعباسبن( قائمشهر، بابل، بهشهر، )آمل ساري، الهيجان( و )بندر انزلی هاي رشتمنطقهها/شهرشهر 

 کشورسواحل شمال و جنوب 

(.دتعيين خواهد شاین سند  16براساس ماده محدوده هر شهرمنطقه )  



 آمایش سرزمینشورایعالی 

   

 
26 
 

 

 در منطقه شهري و عدم تمرکز در کالنشهر یکاستقرار خدمات سطح  .153

 زنجان، اردبيل، اروميه، ها/شهرمنطقه هايخدماتی شهرعملکردي و سطح تقویت و ارتقاء  .154

 بيرجند، بجنورد، یزد، قم، اراک، سمنان، گرگان، قزوین، همدان، آباد، خرم ایالم، سنندج،

 سطح دو به بوشهر شهرکرد، یاسوج،

شهرهاي زیر به عنوان شهرهاي همکار در شبکة خدماتی عملکردي و سطح تقویت و ارتقاء  .155

 ، چند سطحی و چند عملکردي سرزمينچند مرکزي

  آباد، ابهر، مریوان، بانه، سقز، خوي، مرند، سلماس، ماکو، بوکان، مياندوآب، مهاباد، نقده، پيرانشهر، مراغه، بناب، پارس

شوشتر، ایذه، مسجد سليمان، بهبهان، بندر  اسالم آباد غرب، سرپل ذهاب، بروجرد، دورود، مالیر، دزفول، اندیمشک،

ماهشهر، بندر امام خمينی، آبادان، خرمشهر، تاکستان، نوشهر، چالوس، تنکابن، رامسر، گنبد کاووس، دامغان، شاهرود، 

تربت حيدریه، کاشمر،  رضا، ميبد، اردکان، شيروان، قوچان، اسفراین، نيشابور، سبزوار، تربت جام،ساوه، کاشان، شه

نهبندان، قائن، فردوس، طبس، زابل، ایرانشهر، سراوان، خاش، ميناب، بندر جاسک، زرآباد، بندر لنگه، جيرفت، بم، 

، نائين، اردستان، جندق، خارک، برازجان، سيرجان، رفسنجان، کازرون، جهرم، فسا، الر، دوگنبدان، دهدشت، بيجار

 هرمز، قشم کيش،، بندرکنگان، بندر دیر، عسلوئيه بندرگناوه، بندر دیلم،

 ختیپایت کارکرد توسعه و حفظ با تهران منطقه کالنشهري عملکردي پاالیش و زدایی تمرکز .156

ي تهران، اصفهان، کرج، مشهد، شهرکالنیژه در مناطق وبهي شهرکالن مناطق از تمرکززدایی .157

 رشت، تبریز و شيراز

  کشور يشهرمادر در مناطق کالن يشهرها جمعيتی و کالبدي محدود کردن رشد .158

 ی انيم يشهرها ينقش چند عملکرد تتقوی .159

 شهرهاي ميانی به سمتهاي مهاجرتی یانجرهدایت  .161

ي خدماتی نظام بندسطحبا  ي مراکز آموزشی، بهداشتی، علمی و فناوري متناسببندسطح .161

 سکونتگاهی

-ا بهرهبایجاد پویایی و تقویت پيوند در شبکه چند سطحی و چند مرکزي نظام سکونتگاهی  .162

  (Hub & Spoke) ميله و گويگيري از الگوي 
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 1424 افق در نظام سکونتگاهی چندمرکزی و چندسطحی خدمات رسانی شبکه -12نقشه 

  در مناطق مختلف سرزمین الگوی مطلوب توسعه نظام سکونتگاهی پیاده سازی -14

 الگوي توسعه نظام سکونتگاهی شهري و روستایی .163

 مناطق تيتثبي، مرکز يهامکان تيتثباي با رویکرد الگوي شبکه های گیالن، مازندران و گلستان:استان 

 کوچک ییروستا يهاکانون تیتقوی و انيکوچک و م يتوسعه شهرها، پذیرييتجمع تيتثب، يشهرکالن

 بکه ش صورتبهالگوي توسعه نظام سکونتگاهی  های هرمزگان و بوشهر و جنوب سیستان و بلوچستان:استان

توسعه  ي،مرکز يهامکانتوسعه شهري چند مرکزي خطی از غرب تا شرق خليج فارس و دریاي عمان با رویکرد 

 ییروستا يهاهمه کانون تیتقوو توسعه شهرها در همه سطوح  ،پذیرييتجمع تیتقو ،يشهرکالنمناطق 

 ي با اشبکه شهري چند مرکزي خوشه صورتبهالگوي توسعه نظام سکونتگاهی  :اصفهانهای تهران، البرز و استان

 ، تمرکززدایی جمعيتيشهرکالنمرکزي، تحدید مناطق  يهامکانرویکرد تثبيت 

 الگوي  های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، نیمه شمالی سیستان و بلوچستان:استان

مرکزي، توسعه  يهامکاناي با رویکرد توسعه شبکه شهري چند مرکزي خوشه صورتبهتوسعه نظام سکونتگاهی 

 شهرکالن ياستثنابه) پذیرييتجمعمشهد(، تقویت حداکثري  يشهرکالنمنطقه  ياستثنابه) يشهرکالنمناطق 

 مشهد( و توسعه شهرها در همه سطوح
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 الگوي توسعه نظام  های خوزستان، ایالم، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل:استان

چک ، توسعه شهرهاي کويرشهکالناي با رویکرد تثبيت مناطق شبکه شهري چند مرکزي خوشه صورتبهسکونتگاهی 

 ، تقویت روستاهاي مرکزي مرزيپذیرييتجمعمرکزي، تقویت  يهامکانو ميانی، توسعه 

 فارس، کرمان، یزد، سمنان، قم، مرکزی، همدان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه قزوینزنجان، های استان ،

ق مرکزي، تثبيت مناط يهامکانیکرد توسعه اي با روشبکه شهري چند مرکزي خوشه صورتبه و بویر احمد، لرستان:

 متوسط و بزرگ ییروستا يهاکانون، توسعه شهرهاي کوچک و ميانی، تقویت يشهرکالن

اي هفناوري بکارگيري با یک سطح شهرهاي در ویژهبه خالق و هوشمند شهر رویکرد کاربست .164

 سنسورهاي هوشمند، مواد ها، ربات پهپادها، مصنوعی، هوش اشيا، اینترنت نظير نوآوري

 ... و بعدي سه چاپ افزوده، واقعيت مجازي، واقعيت پيشرفته،

 یریعشاجامعه  ستیزکوچ، حفظ و تقویت میراث معنوی و ارتقاء پویایی نظام  -15

 جامعه عشایر  فرهنگی، تاریخی، قومی و بومی هاي اصيلتقویت و احياي ارزش .165

 امنيت عشایري در هايتشکل مشارکت مناطق عشایري و نظام کارکردي چند تقویت نقش .166

 محيط زیستی پایداري و غذایی امنيت ملی،

 ي وتوليد محصوالت و برندسازي ارزش زنجيره توسعه اقتصادي، هايفعاليت به بخشی تنوع .167

 عشایري جامعه دستی صنایع

 طبيعی، هايجاذبه بر مبتنی محور، جامعه گردشگري و درمانی طبيعت گردي، بوم توسعه .168

 عشایري جامعه و مناطق فرد به منحصر تاریخی و فرهنگی

 مرزي و ايحاشيه العبور، صعب افتاده، دور مناطق در موجود منابع اقتصادي افزایی ارزش .169

 حفظ تنوع زیستی و ذخائر ژنتيکی دامی و گياهی مناطق عشایري .171

 عشایر عرفی حقوقحفظ یکپارچگی قلمرو و محدوده  .171

 عشایري جامعه زندگی کيفيت و رفاه هاي شاخص ارتقاء .172

ستاها با   در جمعیت جذب و حفظ -16 بر ارتقاء پویایی و ماهیت تولید محور بودن  دیتأکرو

 روستاها

 همکار و هم پيوند شهري-روستا مناطق ایجاد و روستایی يهامنظومه تقویت و ساماندهی .173

 یانيکوچک و م يروستاها با شهرها ونديپ تیتقو .174

 نقاط روستایی به شهر رویهیبممانعت از تبدیل  .175

 کشور یو شرق یجنوب مهيبر ن يدتأکبا  ییروستا يمرکز يهامکان تیتقو .176
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 يروستاها براي خاص عملکرد و نقش تعریفو روستاها  ياقتصاد هايتيبه فعال یبخشتنوع .177

 رقابتی و نسبی مزیت داراي

 ياطقهشبکه من بستردر  ییروستا-يتوسعه شهرتقویت نظام نهادي و تصميم سازي پيوستار  .178

 گیفرهن ،تاریخیطبيعی، گرا، منسجم و همسو با صيانت از ميراث ایجاد محيط روستاییِ بوم .179

قاء   -17 شگری و      ارت تاریخی          آوازهگرد سترش     ایران و  و طبیعی     میراث فرهنگی،  گ

 و متنوع در پهنه سرزمین خالق ، فرهنگ مبنا،محوراجتماعآورد، بوم گردشگری

نمودن صنعت گردشگري در مناطق گردشگري ایران با رویکرد ارتقاء تعامل فرهنگ مبنا  .181

 جامعه ميزبان و ميهمان

 ظرفيت سازي و تسهيل فرآیند جذب گردشگران خارجی  .181

صيانت و حفاظت فيزیکی، حقوقی و معنایی ميراث تاریخی، طبيعی و فرهنگی در مقابل  .182

 هاي مردمیتاکيد بر مشارکت هرگونه تهدید اعم از زوال، تجاوز، سرقت و تخریب با

گيري از رویکرد برندسازي مکانی و معرفی آوازه قلمروهاي خاص ميراث فرهنگی، تاریخی بهره .183

دانش بهره گيري از آب )مانند قنات، کشاورزي و و طبيعی کشور از جمله ميراث مرتبط با 

ب، دستکند(، دانش کاریز، آب انبار، پل ها و سدهاي تاریخی(، انرژي هاي پاک )آسباد، آسيا

سنتی توليد )دریانوردي، لنج سازي، ابریشم کشی و ...( و گونه هاي منحصر بفرد جنگل، 

 بيابان و موزه هاي ملی و منطقه اي

 پهنه در بخشاي، مذهبی و قومی انسجاممنطقه ملی، نمادها و رویدادهاي احياء و تقویت .184

 کشور جغرافيایی

سازي، ایجاد همبستگی و ارتباط براي گفتماني گردشگربخشی به هدف غایی اولویت .185

 المللیاجتماعی سرزمينی در سطح ملی و بين

 دستی صنایع بازرگانی و توليد تقویت و رو به فراموشی هنرهاي احياء .186

 حوزه تمدنی ایران  مختلف اقوام ویژه مراسم و هاسنت ها،آیين احياء هویت، و حفظ .187

ري، مشاهير و مفاخر فرهنگ، هنر و حوزه تمدنی هاي زنده بشمعرفی و حمایت از گنجينه .188

 ایران

اینترنت اشياء و واقعيت گسترده )شامل واقعيت  نوین نظير هايفناوريکارگيري توسعه و به .189

 کشور یفرهنگميراث افزوده، واقعيت مجازي و...( در توسعه گردشگري و معرفی 
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 یکپارچه گردشگري يهاشبکهو توسعه  هایرساختزتجهيز  .191

 از بندرترکمن تا آستارا دریایی شمال-گردشگري ساحلی محور 

 از گواتر تا بندر ماهشهر دریایی خليج فارس و دریاي عمان-محور گردشگري ساحلی 

 عجب شير -شبستر -سلماس -اروميه -نقده -مياندوآب -شهرهاي بناب :حلقه گردشگري دریاچه اروميه 

  :صالندوز و پارس آبادا -کليبر -خدآفرین -جلفامحور گردشگري ارسباران 

 یزد، اصفهان، شيراز و کرمان :فرهنگی-تاریخی-حلقه گردشگري طبيعی 

 کرمانشاه )اورامانات( -پاوه -مریوان -سنندج -همدان :طبيعی -گردشگري تاریخی حلقه 

 بازرگان -تبریز -زنجان -قزوین -کرج -تهران -سمنان -مشهد -محور گردشگري راه ابریشم: سرخس 

  اروميه -تبریز -اردبيل -آستارا :تاریخی-طبيعیمحور گردشگري 

 کرمانشاه -ایالم، سوسنگرد، بستان، هویزه، اهوازآبادان، خرمشهر،  )راهيان نور(: محور گردشگري دفاع مقدس-  

  سنندج -کرمانشاه-ایالم-خرم آباد-شهرکرد-یاسوجزاگرس: طبيعی محور گردشگري 

 زاهدان-چابهار محور گردشگري طبيعی 

  کرمان-بم -زاهدان-زابل تاریخی:محور گردشگري 

 قم و شيراز شهرري، مشهد، :گردشگري مذهبی محور 

  مرزهاي خسروي، مهران، چذابه و شلمچه به شهرهاي بغداد،  دهندهاتصالمحور گردشگري عتبات عاليات: محورهاي

 کربال و نجف در عراق

 بندرعباس، یزد،  زاهدان، ،چابهاردر شهرهاي تهران، اهواز، کرمانشاه، تبریز، رشت، مشهد،  :هاي گردشگري سالمتقطب

 و ایالم اردبيل ،کرمان، شيراز، اصفهان، سنندج

 و سيستان و  قم خراسان جنوبی، سمنان، اصفهان، بویژه در استان هاي یزد، کرمان، :هاي گردشگري کویريپهنه

 بلوچستان

 نهبندان-شهداد-کرماندامغان/  -خور وبيابانک -بيرجند/ نائين -طبس -یزد-بافقي: گردشگري کویر هايمحور- 

 کرمان -بم-/ زاهدانبيرجند
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 گردشگری محورها، قطب ها و پهنه های -13نقشه 

شبکه ملی اطالعات   ت -18 سعه  سی به آن د    ارتقاء وبین المللی ارتباطات  ، ارتقاءو ستر ر د

 قلمروهای استقرار فعالیت و جمعیت

-هاي موردنياز انتقال و ترانزیت اطالعات در مقياس بيناحداث، توسعه و تجهيز زیرساخت .191

 المللی اطالعاتاي و بين( منطقهHUBالمللی از طریق ایجاد خدمات هاب )

 و اتاطالع انتقال و تبادل منظوربه همجوار يکشورها به کشور ارتباطی شبکه اتصال تقویت .192

 المللينب ارتباطات برقراري

و حضور در نقاط متنوع تبادل  المللينب، هاب رومينگ المللينبارتقاء پایداري ارتباطات  .193

 ترافيک جهانی

 همه مناطق و فعاالن اقتصادي ساکنان برايپهن باند  خدمات سرعت و کيفيت افزایش .194

-پایشسنجش از دور و اي و خدمات اي منظومهماهوارهتوسعه ارتباطات حفظ نقاط مداري،  .195

 گري فضایی براي کليه بخش هاي اقتصادي، اجتماعی و کشاورزي
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ات شبکه ابري براي ارتباط و محاسبات کوانتومی اینترنت اشياء، اربرد هوش مصنوعی،توسعه ک .196

 کشور پهنه داده اي پرسرعت و کاربردهاي آن در

 آنامنيت  ارتقاءي و تقویت حکمرانی خوب فضاي مجاز .197

ستگی  و سازماندهی  -19 سب با    وترکیبی  حمل و نقل شبکه  پیو ستیک متنا  یهاونکانلج

 استقرار فعالیت و جمعیت

 با اولویت اتصال شهرهاي سطح یک یکپارچه ونقلحمل رویکرد باونقل توسعه شبکه حمل .198

يمه ن فعاليتنظام سکونتگاهی و مراکز اصلی  دهندهارتباطمحورهاي  و تجهيز تقویتتکميل،  .199

  ي بين المللیها گذرراهبه محورهاي اصلی منطبق بر شرقی کشور 

 بندرعباس تا چابهاراز سواحل مکران  گذرراه ارتباطی 

 تا جيرفت کوهکاز مرز پسکرانه سواحل مکران از جاسک تا کرمان و  گذرراه هاي ارتباط دهنده سکونتگاه هاي 

  بجستان-سبزوار-عسلوئيه/ بجنورد-شيراز/ شيراز -بندرعباسگذرراه هاي 

  سمنان -/ بيرجندمشهد-کرمان بيرجند / -گذرراه هاي کویري کرمان 

يمه ن فعاليتنظام سکونتگاهی و مراکز اصلی  دهندهارتباطمحورهاي  و تجهيز تقویتتکميل،  .211

 به محورهاي اصلی منطبق بر گذرراه هاي بين المللیغربی کشور 

هاي مرزي به پهنه سرزمين با رعایت کامل پذیري دروازهپذیري و اتصالت ارتباطتقوی .211

 مالحظات و الزامات دفاعی و امنيتی و پدافند غيرعامل

هوشمند سازي شبکه لجستيک با تاکيد بر دیجيتال شدن فرآیندها، زنجيره تامين هوشمند،  .212

مصنوعی، ربات ها، پهپادها، چاپ سه بکارگيري فناوري هاي نوآورانه )اینترنت اشياء، هوش 

 بعدي، پيشران هاي الکتریکی، ناوگان خودران، ...( و تجارت الکترونيک

متناسب با مراکز لجستيک تخصصی کشاورزي، صنعتی و معدنی و چندعملکردي ایجاد  .213

 بر مبناي الگوي مطلوب استقرار فعاليت هاتوليد کاال  ها و پهنه هايظرفيت
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 1424 افق در نظام سکونتگاهی و مراکز اصلی فعالیت گذرراه های بین المللی و ارتباطی -14 نقشه

سعه    و  تی جمع شیافزا -21 ستعد    در مناطق  فعالیت   تو مناطق مرزی،   ژهیوبه  تراکمکمم

 جنوبی سواحل و راهبردی جزایر

 در جزایر و سواحل به توسعه این مناطق هايتفعالتخصيص سهم درآمدي حاصله از استقرار  .214

 هاييتفعالدر استقرار  المللیينب و ملی هايگذاريیهسرما تسهيل جذب و هامشوقارائه  .215

 بویژه در مناطق مرزي جدید

 جزایر و مدیریت یکپارچه آنها براي توسعه ايشبکه و ايمنظومه رویکرد اتخاذ .216

و  مقش ،در جزایر با اولویت کيشو بنادر ها  فرودگاه رقابتی عملکرد و سطح جایگاه، ارتقاي .217

 ابوموسی

زیره در ج )سوخت رسانی به کشتی ها( بانکرینگ رقابتی تقویت و فعالسازي ظرفيت هاي .218

 قشم
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 هاييتفعالدر مجموعه نظام فعاليتی جزایر )توسعه  جزایر راهبرديتعریف نقش خاص براي  .219

نو، گردشگري، تجارت، ترانزیت، خدمات بندري،  هاييانرژدریامحور نظير شيالت، 

 ، ساخت و تعميرات کشتی(یرسانسوخت

 اصلیتقویت پيوند بين جزایر و سرزمين  .211

 متناسب با نقش و عملکرد جزایر هایرساختزایجاد و تقویت  .211

 جزایر توسعه در محلی جامعه نظامند مشارکت و آفرینی نقش .212

 بر استفاده از منابع تجدیدپذیر خورشيدي و امواج يدتأکانرژي با آب و منابع پایدار  ينتأم .213

 در جزایر

 مهاجرتی به سمت مناطق مستعد کم تراکم هايیانجرهدایت هدفمند  .214

 کشور یو جنوب یشرق یهاي زیربنایی نواحو شبکه اهرساختیز تتقوی .215

نيمه  یژهوبهمنابع آب پایدار و ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی مناسب  ينتأم .216

 شرقی و جنوب شرقی کشور

 يمرز يکوچک و روستاها يدر شهرها تيجمعو افزایش نگهداشت  .217

 داتيتول تیو تقو هایرساختز جادیا يبرا ياز مبادالت مرز یناش هیسرما انیجر تیهدا .218

 یمحل

 جمعيت و فعاليت در حریم سواحل استقرارممانعت از آزادسازي حریم سواحل و   .219

 گرا مردم و محور عدالت سرزمینی حکمراویی نظام و اجتماعی سرمایه ارتقاء -21

 و اجتماعی مسائل در حاکميتی و دولتی نهادهاي پذیريمسئوليت و پاسخگویی افزایش .221

  فرهنگی

 گیفرهن و اجتماعی مسائل در گيرتسهيل عنوان به حاکميتی و دولتی نهادهاي نقش ایفاي .221

دهی به مطالبات نهادهاي مرجع در جهت هاي اجتماعی رسمی وافزایش سهم و نقش شبکه .222

 هاي شهروندانو خواسته

گيري در خصوص مسائل اجتماعی و ري و تصميمها در سياستگذاافزایش اختيار استان .223

 فرهنگی 

 سطوح و هااستان و کشور کالن سطح) اجتماعی مسائل و هاپدیده کردن امنيتی از اجتناب .224

 حوزه این در اجتماعی و نرم رویکردهاي اتخاذ و( محلی
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ها و هاي اجتماعی و فرهنگی خاص اعتمادسازي و منطبق بر خواستهتمرکز بر فعاليت .225

 هاي ساکنان مناطق مختلف سرزمينیشگرا

سازي و اجراي توانمندسازي اجتماعات محلی و مشارکت دادن مردم در فرایندهاي تصميم .226

 برنامه هاي توسعه

 محورنهادهاي غيردولتی و مردم آفرینی نقشبر با تاکيد هاي اجتماعی کاهش آسيب .227

در  مؤثرعنوان یک عامل نهاد بههاي مردمگيري و تداوم فعاليت سازمانتسهيل در شکل .228

 اياقدامات توسعه

ا ب بویژه آموزشی، بهداشتی و درمانی فراهم نمودن دسترسی عادالنه به زیرساخت و خدمات .229

 مرزي و کمتر برخوردار کيفيت مطلوب در سراسر کشور بخصوص مناطق

 حکمروایی انسجام بخش و مدیریت یکپارچه سرزمينی .231

اتخاذ و اجراي اصول حکمروایی خوب )نظير فسادستيزي، پاسخگویی، شفافيت،  .231

گرایی( توسط شمولی، حاکميت قانون، مشارکت، اجماعپذیري، برابري و همهمسئوليت

 هاي دولتی و حاکميتینهادها و سازمان

و دسترسی به مسکن مناسب براي  جمعيت سالم تغذیه ،سالمت تامين زندگی، به اميد ءارتقا .232

 ساکنان همه مناطق کشور

 گسترش پوشش و دسترسی به بيمه هاي اجتماعی .233

 اسالمی -ایرانی ارتقاء هویت ملی و تقویت انسجام -22

 درونیبا مناطق  پيرامونی سرزمينمناطق  يوندهايپتعامالت و  تتقوی .234

کشور  مختلف مناطق امنيت و توسعه در مذهبی هايگروه و اقوام جمعی مشارکت زمينه ایجاد .235

 یژه مناطق مرزيوبه

 ي درامنطقهتوسعه  هايسياستگذاري در يامنطقهنهادها و تشکل هاي  به اختيار تفویض .236

 کشور کالن هايسياست چارچوب

 سرزميناحيا و توسعه نمادهاي اسالمی ایرانی با حفظ تنوع فرهنگی در پهنه  .237

 محوراسالمی ایرانی و خانواده سالم سازي سبک زندگیتبيين، ترویج و نهادینه .832

 امنیت همه جانبه و بازدارنده نیتأم -23
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 و تهدیدات مقابل در راهبردي آوري تاب منظور به ملی قدرت هاي مؤلفه کليه ساماندهی .239

 همه امنيت و بازدارندگی الگوي قالب در جنگ و تهدید زمان در آنها توامان گيري بهره امکان

 جانبه

 فارس خليج ژئوپليتيکی منطقه در هم افزایی و همگرایی توسعه .241

 یژه پيرامونوبه یررسميغ يهاسکونتگاهو ممانعت از گسترش  توانمندسازي ی،سامانده .241

 شهرهاکالن

کت يد بر مشارتأکبا  یژه مناطق مرزيوبهسرزمين  مدیریت امنيتی هاييوهش اصالح و تغيير .242

 جوامع محلی

 تيتحقق امن يدر راستا تيامن نيتأم يبرا یو مردم یاجتماع يکردهایقراردادن رو مبنا .243

 یمردم داریپا

ق کویر و مناط حاشيه پذیري نقاط روستایی و شهرهاي کوچک و ميانی واقع دريتجمعتقویت  .244

 منطقه امنيت ارتقاء منظوربه مرزي

با   ..(و. اقتصادي ،آب، محيط زیست، اجتماعیغذایی، یت و بسترسازي امنيت همه جانبه )تقو .245

 سرزمين   پایداري و تاب آوري  حفظ

 بازدارندگی کنندهتضمين قوي امنيتی-دفاعی سازه تقویت .246

در استقرار جمعیت و فعالیت  رعاملیغ پدافند و مالحظات و الزامات دفاعی رعایت -24

 در پهنه سرزمین
 سخت تهدیدات مقابل در آنها پذیري آسيب کاهشمنظور  به  ها سامانه و ها شبکه افزونگی .247

 مکانافراهم نمودن و  ی و...(شناختگياهی،  ، ی ،زیستیفرهنگامنيتی،  ،الکترونيکبری)سانرم  و

 بحرانی شرایط درآنها ضروري  کارکردهاي ادامه

سامانه ها و  يرسازادیو پا یها و تنوع بخش رساختیز يساز يمواز ،ديراهبر يساز رهيذخ .248

 شبکه ها

 يد بر توسعه سواحل مکرانتأککاهش اتکا کشور به تنگه هرمز با  .249

 سرزمين در جمعيت و فعاليت استقرار در نياز مورد فرهنگی قومی يهاتناسب رعایت .251

 مهم و يسات حياتی، حساستأس تجميع از تمرکززدایی و جلوگيري .251

 و سازيکوچک حساس، و حياتی هايیرساختز پایدارسازي و پذیريآسيب کاهش .252

 پشتيبانی و خدماتی هايسامانه سازيموازي



 11/11/99مصوب  -سند ملی آمایش سرزمین 

   

 
37 
 

 

هاي رصد، پایش و تشخيص تهدیدات زیستی در سطوح یرساختزو  هاسامانهتقویت و توسعه  .253

 یژه در مناطق مرزيوبهکالن ملی 

 یو مل يمنطقه ا ،یبحران در سطوح محل یکپارچه  تیریمدفرماندهی و  يساز وکارها جادیا .254

 در یبحران و رمترقبهيغ وقوع حوادث از یناش اثرات يساز حداقل و ساتيتاس یمنیا ارتقاء .255

 همجوار مناطق بر يا و هسته برق ،یميپتروش گاز، نفت، عیصنا

  سازمان فضایی مطلوب (5ماده 

شبکه چند سطحی، چند مرکزي و چند عملکردي، اقتصاد متنوع و دریاپایه، نظام سکونتگاهی پویا و     

ویژه در مناطق مرزي، جزایر  تراکم به افزایش جمعيت و توسععععه فعاليت در مناطق مسعععتعد کم       آفرین، نقش

هاي سععازمان فضععایی ایران در ترین ویژگیراهبردي و سععواحل جنوبی و پيوند مناسععبات ایران با دنيا، از مهم

 است که منجر به توسعة متعادل، متوازن و انسجام فضایی سرزمين شده است. 1424سال 

زمين ایران به عنوان قلب منطقه جنوب غرب آسيا، نقشی مفصلی در مسير گذرراه هاي ترانزیت      سر 

مندي از این موقعيت  کند. بهرهبين المللی و منطقه اي و شعععبکة اطالعات و ارتباطات آسعععيا و اروپا ایفا می

 ان در منطقه شده است.راهبردي و مزایاي اقتصادي آن، منجر به ارتقاء وزن ژئوپليتيک جمهوري اسالمی ایر

مناسععبات سععياسععی، اقتصععادي، اجتماعی و فرهنگی ایران با کشععورهاي منطقه و جهان در دو  پيوند

سععطح برقرار اسععت. در سععطح اول، شععهر تهران، با نقش مدیریت، نظارت و راهبري ارتباطات بين المللی و با 

ز، اصفهان، کرمان، زاهدان، چابهار، رشت و   همکاري شهرهاي تبریز، مشهد، کرمانشاه، اهواز، بندرعباس، شيرا     

ساخته     شور با جهان را برقرار  سته     ساري تعامل ک شهرهاي جهانی پيو شبکة  سطح دوم با اعطاء  و به  اند. در 

مرزي به شععهرهاي الیة پيرامونی سععرزمين در اسععتانهاي مرزي )به عنوان مرکز  نقش مدیریت تعامالت ميان

مرزي با کشورهاي همسایه(، ارتباط ایران با همسایگان داراي مرز مشترک      نتسهيل و پشتيبانی تعامالت ميا  

 آبی و خاکی برقرار است.

هایی نظير کانون مبادالت چابهار به عنوان درگاه اقيانوسعععی و داالن اقتصعععادي سعععرزمين، با ویژگی

 بين المللی نقشاقتصععادي دریاپایه، قطب تجارت و محور اصععلی ترانزیت منطقه مکران در شععبکة ارتباطات  

 کند.آفرینی می

سوي مرز        شهرهاي مرزي به مبادي مرزي و مراکز توزیع و تامين کاال در دو  صال  ساخت هاي ات زیر

گردشععگري به شععهروندان کشععورهاي همسععایه در کانون هاي    -درمانی-تقویت شععده و خدمات آموزشععی 

 سکونتگاهی مرزي ارائه می شود.
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هاي مسعتعد توسععه شعکل گرفته و سعازگار با محيط زیسعت و      اسعتقرار فعاليت و جمعيت در قلمرو 

ستم          سي شمند طبيعی به ویژه  اکو صر به فرد و ارز ست . قلمروهاي منح سب با اثرات  تغيير اقليم  ا هاي متنا

هاي آبی کشور حفاظت و احياء  شده است.    ها و پيکرهها ، رودخانههاي طبيعی، تاالبدریایی و ساحلی،جنگل 

ست و آالینده هاي محيطی      خدمات اکوسيس   شده ا سرزمين  ارزش گذاري و در ارزیابی اقتصادي لحاظ  تمی 

 هاي نوین مدیریت شده اند.به ویژه انواع پسماندها با فن آوري

هاي آبخيز تحقق یافته و رویکرد حکمروایی پایدار آب و تعادل        مدیریت جامع و یکپارچه حوضعععه      

ري است. آب پایدار مورد نياز استقرار فعاليت و جمعيت از طریق   بخشی کمی و کيفی بين منابع و مصارف جا  

مدیریت هوشمند منابع آب و بهره برداري از منابع آب سبز ، منابع آب نامتعارف مانند نمک زدایی آب دریا و   

 بازچرخانی  آب خاکستري تامين شده است.

جدیدپذیر، تعاملی سعععازنده و ایران بواسعععطه بهره مندي از منابع غنی انرژي هاي هيدروکربوري و ت    

صادرات و       شورهاي واقع در عمق راهبردي حوزه هاي ژئوپليتيک در زمينه  سایه و ک شورهاي هم دوجانبه با ک

تبادالت انرژي دارد. همچنين، با انعقاد پيمان ها و تفاهم نامه هاي بين المللی در سعععطح منطقه، ضعععمن             

سایه، ر     شورهاي هم ستيابی به بازارهاي هدف در ک ضالت    د شيده و مع وابط فرهنگی و اجتماعی را تعميق بخ

محيط زیسععتی منطقه بویژه کانون هاي گرد و غبار را مهار و پایداري منابع آب هاي مرزي را تضععمين نموده 

 است.

شی، در          ضمن کاهش خام فرو صارداتی باال ،  صوالت متنوع  دانش بنيان با ارزش  شور با توليد مح ک

آفرینی نموده اسععت. سععياسععت هاي منعطف و محلی در توليد و رقابت در عرصععه زنجيره ارزش جهانی نقش 

شد فن آوري            ست. مراکز ر شده  ا ساماندهی  سمی در مناطق مرزي  صاد غير ر روابط بين الملل اتخاذ و  اقت

هاي کارآفرینی نوآورانه ارتباط مطلوب     بوماطالعات و ارتباطات و مناطق دیجيتالی توسععععه یافته و زیسعععت         

 شگاه و صنعت را برقرار نموده است.دان

هاي فعاليتی کشععاورزي سععرزمين درافق توسعععه یافتگی با بهره برداري از  ها و کانونها و قطبپهنه

منطقه اي درقالب شععبکه هاي هاي سععرزمين و تحوالت فناورانه در مقياس فراملی، ملی و مزیت ها و قابليت

توليد محصوالت راهبردي و ویژه صادراتی با ارزش افزوده باال در همکار  در سرزمين  نقش آفرینی می کنند.  

 وري توليد کشاورزي و تامين امنيت غذایی را فراهم نموده است.هاي مستعد توسعه، افزایش بهره پهنه

خام فروشی مواد معدنی متوقف شده و سهم ارزش افزوده صنعت و صنایع معدنی با کاربست رویکرد       

ر دار ملی مبتنی بهاي صنعتی و معدنی اولویتتحقق یافته است. مراکز فعاليت 1424ق در اف ايتوسعه خوشه 

 اي در قالب شبکه همکار در پهنه سرزمين ایفاي نقش می نمایند.هاي منطقهها و مزیتتخصص
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هاي گردشعگري جذاب،  ها، محورها و قطبهاي گردشعگري سعرزمين در قالب پهنه  ها و قابليتمزیت

سکونتگاه      آوازة ایران ستقرار برخی  ست. ا شگري بين المللی ارتقاء داده ا شيه مانده  را در حوزة گرد هاي در حا

 بر مدار گردشگري، عاملی مهم در توسعة مطلوب و خروج آنها از انزوا است.

سال   شهري       1424در  ست. تحدید جمعيت در منطقه کالن سرزمين ایران ا تهران همچنان پایتخت 

 فعاليتی از شهر عامل مهمی در تعدیل جمعيت تهران است. تهران و تمرکززدایی 

ارتقاء جایگاه عملکردي و خدماتی شعععهرهاي مشعععهد، اصعععفهان، تبریز، شعععيراز، کرمانشعععاه، اهواز، 

بندرعباس، کرمان، زاهدان، چابهار، رشت و ساري با توزیع جغرافيایی مطلوبی که دارند عاملی مهم در کاهش   

سانی  رمراتب خدماتجمعيت در شهر تهران هستند و نظام سکونتگاهی و سلسله      هاي صنعتی و تمرکز فعاليت

 پهنه کشور را به تعادل رسانده است.

شعععبکة شعععهرهاي سعععطح دو و مجموعة شعععهرهاي همکار آنها که در پيوند عملکردي و خدماتی با 

سرزمين ای       ستقرار متعادل فعاليت و جمعيت در  سطح یک قرار دارند منجر به ا ست و با    شهرهاي  شده ا ران 

سطوح فراملی، ملی و منطقه هاي هم پيوند در قالب محورها و پهنهفعاليت اي نقش هاي عملکردي هم افزا در 

 کنند.آفرینی می

ریزي در مقياسععی فراتر از مناطق کالنشععهري با ها به عنوان سععطح فضععایی جدید برنامهشععهر منطقه

ضایی         آفرینی در پهنهنقش سجام و تعادل ف صلی ان سرزمين، عامل ا شرق و غرب و ميانة  شمال و جنوب،  هاي 

 در سازمان فضایی سرزمين هستند. 

در راسعععتاي جلوگيري از تشعععدید پدیدة تمرکز در سعععرزمين و ممانعت از گسعععترش کالبدي و            

سععت مدیریت مناطق ترین سععياشععهري به مهمرویی مناطق کالنشععهري، تمرکززدایی از مناطق کالنپراکنده

صفهان، کرج، مشهد، رشت، تبریز و شيراز تبدیل شده است. به همين            کالنشهري بویژه در شهرهاي تهران، ا

 شهري کشور محدود شده است.منظور رشد جمعيتی و کالبدي در شهرهاي مادر همه مناطق کالن

شت و درمان و آموزش عالی کشور متناسب با سطوح یک و دو نظام       سکونتگاهی، خدمات  نظام بهدا

شهرها ارائه می      سطح یک و دو را در حوزة نفوذ عملکردي این  صی  ص سبی که   تخ ضایی منا کنند و با توزیع ف

رسانی بهداشت و درمان و آموزش عالی در پهنه سرزمين    صورت گرفته، سازمان مطلوب و متعادلی از خدمات  

 برقرار است.

هاي اسععتقرار فعاليت و جمعيت اسععب با کانونشععبکه پيوسععته حمل و نقل ترکيبی و لجسععتيک متن

شده    ستيکی در  اند. مراکزسازماندهی   کاهش فرآیندهاي زنجيره تأمين و توزیع بار و سازي بهينه جهت لج

اي و مراکز لجستيک تخصصی کشاورزي و صنعتی متناسب با        در سه سطح بين المللی، ملی، منطقه   هاهزینه
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اند. ميرجاوه، ميلک، ماهيرود، دوغارون، سععرخس، سععرزمين ایجاد شععده الگوي اسععتقرار فعاليت و جمعيت در

شهر، بندر            سک، بندرعباس، بو شلمچه، چابهار، جا سروي،  شماق، خ سيرانبند، با ستارا، بازرگان،  اینچه برون، آ

 هايهاي اصععلی ارتباطی کشععور با شععبکه جریان عنوان دروازه، بندر اميرآباد و بندر انزلی به)ره( امام خمينی

 المللی، برخی از مراکز لجستيک در سطح بين المللی هستند.نبي

 

 1424سازمان فضایی مطلوب در افق  -15نقشه 
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 شبکه چندسطحی، چندمرکزی و چندعملکردی -16 نقشه

 الزامات تحقق و اجرایی شدن سند

اي و بازنگري دوره آمایش مطالعات پویایی و استمرار و راهبري توسعه سرزمينبه منظور استقرار نظام  (6ماده 

ظرف مدت حداکثر شش ماه،  ،سند ملی و استانی، سازمان موظف استو نظارت بر اجراي سند )پنجساله( 

، نهادهاي اجراییهاي دستگاهکليه برداري نماید. سامانه پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور را تهيه و آماده بهره

هاي مکانی مستند و مورد نياز سامانه، غيردولتی و بخش خصوصی موظف هستند ضمن تکميل اطالعات و داده

گذاري، توليدي و مشارکتی خود را قبل از مراحل تصویب و طرح ها و پروژه هاي عمرانی، توسعه اي، سرمایه

آمایش سرزمين انطباق آن را با اسناد آمایش سرزمين  اجرا در سامانه مذکور ثبت نموده و دبيرخانه شورایعالی

 ها منوط به نتيجه استعالم از سامانه است. در سطح ملی و استانی بررسی نماید. اجراي این طرح

آئين نامه و ساز و کار اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماه توسط دبيرخانه تهيه و پس از تایيد : 1تبصره 

 .خواهد شد لی آمایش سرزمين تصویبدر شورایعاکميسيون تخصصی 

در تدوین این  2/5/99: با توجه اینکه جهت گيري هاي ملی آمایش سرزمين مصوب شورایعالی مورخ 2تبصره 

 جهت گيري ها می شود. 4 و 3جایگزین مواد  این سند، 4ماده سند مورد توجه بوده است، لذا 
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 سالهپنجي توسعه هابرنامهاي، هاي توسعه منطقهبرنامه سازمان مکلف است مفاد این سند را در تدوین (3ماده 

 ي که سازمان فضاییاگونهبهي ساالنه لحاظ نماید هابودجهاقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و همچنين تنظيم 

 محقق گردد. 1424مطلوب افق 

دي بنمنطقهسازمان موظف است با همکاري دستگاه هاي اجرایی ذیربط ظرف مدت یکسال نسبت به ( 8ماده 

اي اقدام نموده و پس و تدوین اسناد آمایش منطقه 1424آمایشی کشور براساس سازمان فضایی مطلوب افق 

 از تایيد کميسيون تخصصی، براي تصویب به شورایعالی ارائه نماید.

ند. باشهاي اجرایی ملی و استانی مکلف به رعایت مفاد سند ملی آمایش سرزمين میتمامی دستگاه (9ماده 

 هاي ابالغی دبيرخانه، نسبتدستگاه هاي اجرایی مکلفند با هماهنگی کامل با دبيرخانه و در چارچوب بخشنامه

هاي الزم به منظور اجراي مفاد مرتبط با حوزه ماموریتی ها و یا بخشنامهبه تدوین تمهيدات، دستورالعمل

طی مراحل بررسی و تایيد در شورایعالی، خویش، ظرف مدت یکسال پس از تصویب سند اقدام نموده و براي 

 به دبيرخانه ارائه نمایند.

وزارت کشور مکلف است با همکاري دستگاه هاي اجرایی ذیربط نسبت به تدوین الیحه اصالح قانون  (11ماده 

راي اقدام نموده و بظرف مدت یکسال  سند،مفاد ياسی کشور و اصالح ضوابط مربوطه با توجه به تقسيمات س

 ی و تایيد به شورایعالی ارائه نماید.بررس

 سازمان تجارت، و معدن صنعت، وزارت کشاورزي، جهاد وزارت همکاري با است مکلف نيرو وزارت (11 ماده

 آب وبهمص نویس پيش تهيه به نسبت سند مفاد به توجه با و بودجه و برنامه سازمان و زیست محيط حفاظت

 به بررسی براي و اقدام پنجساله حداکثر هاي دوره در آن بازنگري و یکسال مدت ظرف ریزي، برنامه قابل

 .نماید ارائه شورایعالی به تصویب و کميسيون

 رنظ در با را ايمنطقه و ملی کشت الگوي؛ سند مفاد به توجه با است مکلف کشاورزي جهاد وزارت (12 ماده

 اقدام پنجساله حداکثر هاي دوره در آن بازنگري و یکسال مدت ظرف مصوب ریزي برنامه قابل آب گرفتن

 . نماید ارائه شورایعالی به تصویب وبه کميسيون تخصصی  بررسی براي ونموده 

 هاي شهنق تهيه به نسبت است مکلف کشاورزي جهاد وزارت سرزمين، اراضی کاربري تغييرات پایش منظور به

 اراضیهمچنين  .دهد قرار دبيرخانه اختيار در و نموده اقدام ساله پنج صورت به ملی سطح در اراضی کاربري

 جهاد وزارت توسط آمایش، استانی و ملی سند مطالعات با توجه به یافته هاي کشاورزي )مرغوب( مستعد

به  بررسی براي و تعيينظرف مدت یکسال  نيرو وزارت و کشور بودجه و برنامه سازمان همکاري با و کشاورزي

 .نماید ارائه شورایعالی به تصویب وکميسيون تخصصی 
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وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با توجه به سند و با همکاري سازمان برنامه و بودجه  (13ماده  

اتاق بازرگانی، صنایع،  ،وزارت نيرو ،کشور، وزارت نفت، سازمان حفاظت محيط زیست، وزارت جهاد کشاورزي

و  ونبه کميسي اقدام و براي بررسی استانیتعيين اولویت هاي صنعتی ملی و نسبت به  معادن و کشاورزي

 تصویب به شورایعالی ارائه نماید.

ها و واحدهاي صنعتی دولتی ي عمومی، موسسات، شرکت ها، بنگاههاي اجرایی، نهادهاکليه دستگاه (14ماده 

فاي ایو غيردولتی و نيروهاي نظامی و انتظامی مکلفند در حوزه هاي جغرافيایی فعاليت هاي خود نسبت به 

 مسئوليت اجتماعی در قالب حفظ محيط زیست، سالمت جامعه و ميراث فرهنگی و طبيعی اقدام نمایند.

 اهدستگدبيرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاري، صنعتی و ویژه اقتصادي مکلف است با همکاري  (15ماده 

ند و ویژه اقتصادي با توجه به سنسبت به تبيين الگوي توزیع فضایی و محدوده مناطق آزاد  ذیربط اجرایی هاي

 ظرف مدت یکسال اقدام و براي بررسی و تصویب به شورایعالی ارائه نماید.

وزارت راه و شهرسازي مکلف است ظرف مدت شش ماه با همکاري سازمان نسبت به تعيين محدوده ( 16ماده 

 هر شهرمنطقه اقدام و براي تصویب به شورایعالی ارائه نماید.
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