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 سند ملی آمایش سرزمین

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

مایش آ، سند ملی 11/12/1399آمایش سرزمین در جلسه مورخ  یعال یشوراتوسعه کشور؛  یهابرنامهدائمی 

 :دکررا به شرح زیر تصویب ماده  16مشتمل بر  1424سرزمین در افق 

 اصطالحاتتعاریف و ( 1ماده 

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

 آمایش سرزمین یعال یشورا :یعال یشورا

 آمایش سرزمین یعال یشورادبیرخانه  دبیرخانه:

 آمایش سرزمین یعال یشوراکمیسیون تخصصی کمیسیون: 

 سند ملی آمایش سرزمین سند:

 سند استانی آمایش سرزمین سند استانی:

 هجری شمسی 1424سال افق: 

 همجموعاز توسعه فضایی سرزمین است که  مطلوب بیانگر تصویری :سرزمین توسعه فضایی اندازچشم

رزمینی، در های سها و مزیتها، ظرفیتقابلیت یریکارگبهخواهند با مشارکت یکدیگر و کنشگران توسعه می

 به آن دست پیدا کنند. 1424افق 

 است.توسعه فضایی سرزمین  اندازچشمتحقق برای مقصد نهایی : هدف

ها، بلندمدت توسعه فضایی سرزمین با در نظر گرفتن قابلیت اصلی و گیریجهتسرزمینی:  راهبرد

 .فضایی مطلوب سرزمین است توسعهبرای تحقق اهداف  هاچالشها در مواجهه با و محدودیت هافرصت

 تحقق راهبردهای توسعه فضایی سرزمینی است. یمشخطبیانگر  سرزمینی: سیاست

طبیعی  عملکردی و یهاپهنه، محورها و هاکانونای منسجم و هم پیوند از : شبکهمطلوب فضایی سازمان

عه فضایی و اهداف توس اندازچشمکه حاصل تعامل سازنده جامعه، طبیعت و نظام مدیریت سرزمین در چارچوب 

 سرزمین است.

 و ژیکیهیدرولو شرایط بر اساس آبریز حوضه در تجدیدپذیر آب منابع کل مقدار :یزیربرنامهآب قابل 

رف مصا برای برداریبهره قابلیت که زیست استمحیط برای آب کنار گذاشتناز  پس ،هایرساختز توسعه

 دارد.را  غیرمتعارف و زیرزمینی سطحی، آب منابع قالب در مختلف
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 حدودهمیک که در  به هم پیوسته با تراکم جمعیتی باال است از نقاط سکونتگاهیای مجموعه :شهرمنطقه

 رار دارند.شهر سطح یک یا دو استقدر قلمرو و  یچندمرکز ایقالب شبکهدر یکپارچه و هم پیوند عملکردی 

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

. دارند جودو شهرها این در المللیبین مقیاس در پذیررقابت و مزیت دارای بنیاندانش و تخصصی هاییتفعال

 .نیستند ترازهم الزاماً نخست سطح شهرهای رسانیخدمات نوع و عملکردی نقش

 دماتخ عمدتاً شهرها این. کنندمی نقش ایفای ملی و ایمنطقه سطح در که شهرهایی :شهر سطح دو 

عملکردی و  نقشهرچند که ظرفیت استقرار خدمات ملی نیز در آنها وجود دارد.  ،دهندیمرا ارائه ای منطقه

 تراز نیستند.الزاماً هم دورسانی شهرهای سطح نوع خدمات

-رفیتظ بر اساسو خدماتی  یعملکرد یوندپ  بودن دارا با که  شهرهایی: شهرهای همکار سطح یک و دو

های سطح یک همکار در ارائه خدمات به شهرها/ شهرمنطقه عنوانبه ،فعلی و آیندهی هاها و تخصصها، فرصت

 نمایند.می نقش  دو ایفاییا 

ریزی رنامهب، آب قابل اکولوژیکی توان به با توجه که سرزمین است از ییهاپهنه :های مستعد توسعهقلمرو

 و عالیتف جدید استقرار همچنین و موجود هایفعالیت ادامه ،هایرساختزو دسترسی به  برد ظرفیت ،مصوب

 با ملی ایشآم  نتایج تدقیق با هاپهنه این. است پذیرامکان زیستمحیط مالحظات رعایت با آنها در جمعیت

 .شودمی تعیین استانی آمایش

 در افق سرزمین فضایی توسعه اندازشم( چ2ماده 

 گشایش بیانیه:

 ینک،و ا یماارج نهاده یداررا با رفتار متوازن، متعادل و سازگار با توسعه پا مانینسرزم یسخاوتمند یرانیان،ا ما

ها و ابخود، انتخ یزندگ یهاارزشاهداف و  یردر مس یهنانماز هم یککه هر  یماساخته ییکارا حکمروایی

را  ینسرزم هاییتو قابل هایتظرف نگر،ینده آ ِیاستگذارانو س دارند فراوان و مناسب حال خود را هایینهگز

ها سخاوت ینتا ضمن احترام به ا کنندیم یمآن ترس یردر مس جامعه را یاییو استعداد و پو شناسندیم یقعم

 ینجه، تضمو ینبه بهتر یندگانساکنان امروز و آ یدارسعادت و رفاه پا توسعه اجتماعی، سرزمینی،و مواهب 

 عدالتی و دهکر ایجاد را تناسب بهترین خود، آفرینارزش هاییتفعال در پیشه و اندیشه صاحبان و نوآوران. شود

 داده رهایی هارانبح از را خود فرزندان ما، سرزمینِ. است برقرار کشور در سکونت و فعالیت جایابیِ در شایسته

 تعالیِ  یندگانجو عطش رفع برای بلکه ،افراد منفعل حریصانه سیرابی قصد به نه آن در خدادادی منابع و آب و

 دارد. ییخدا یرنگ آن در زندگی و است جاری سرزمین، پهنه همه در ماندگار طراوت و پایدار



  

 

3 
 

 

 بیانیه:

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

 ینوآور هایجوشش ،سرزمینی خدادادیاستعدادهای انسانی و ، هافرهنگنوایی خردههم ،، انسجام ملیفاخر

کند و به دستاوردهای زیر می عرضه جهان بهرا  پیشرفت یرانیا-یاسالمالگوی تحقق بارز  ینمودها ،فناورانه

 نائل شده است:
 

 تعاملِ هایالملل، حلقهبین یهای ارتباطاقتصاد متنوع و موقعیت مفصلی ایران در شبکه جریان 

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

 ت.اس آمده راهمفبرای ساکنان همه مناطق کیفیت زندگی شایسته عی، رفاه و عدالت اجتما 

  متنوع و  هایبومیستزپویایی و دوام ، برقرار است و ایرانیان امنیت غذا، آب و انرژیهمبست

 دارند.پاس می زیستیطمحاز منابع طبیعی و  را با حفاظتمتعدد سرزمین 

  ِاست. برقرار پیوندهمای، متعادل، منسجم و شبکه نظام اسکان و فعالیت 

  ،طبیعی،  وحفاظت از میراث فرهنگی مبنا و فرهنگ ،محورگردشگری اجتماعبا تکیه بر ایران

 کند.را به خود جذب میجهان گردشگران 

 فعال در  ینقش عامل و غیرعامل، قدرت دفاعبرخوردار از و محور مردمة یت بالندامن با کشوری

 کند.الملل ایفا میپیوند منطقه و بینامنیت هم

  استقرار یافته است. گرامردممحور و عدالت ،گراتوسعهنظام حکمروایی سرزمینی 

 اهداف( 3ماده 

 است: دستیابی به اهداف زیرمنوط به توسعه فضایی سرزمین،  اندازچشمتحقق 

 المللیای و بینهای منطقهجریان شبکه پذیری دررقابت و آفرینینقش 

 ،ها و انه و تخصصآفرین مبتنی بر سرمایه انسانی، فناوری نوآورو ارزش گرا، بروندرونزا اقتصاد متنوع

 ایهای منطقهمزیت

 نیل به  برایمیراث فرهنگی و  زیستمحیط ،طبیعی منابع از خردمندانه برداریبهره و ، احیاءحفاظت

 توسعه پایدار

  اقلیمیر تغیبا  سازگار غیرمتمرکزو  رآو، تابپیوندمتعادل، منسجم، همای، شبکهسازمان فضایی 

 رانیانسجام ملی، یکپارچگی سرزمین و هویت ایحفظ و تعمیق اجتماعی، و مشارکت رفاه  ،عدالت-

 اسالمی
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  و قدرت بازدارندهدر همه وجوه سرزمین  بالندهامنیت 

 سرزمینی هایسیاستراهبردها و  (4ماده 

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

 منطقه و جهان

 المللی سرزمینینب و راهبری ارتباطات نظارت ،مدیریتتهران به عنوان مرکز شهر  .1

س، شیراز، اهواز، بندرعباکرمانشاه، رشت، ساری، )تبریز، مشهد،  سطح یک هایشهرمنطقه .2

 المللیینبهمکار تهران در تعامالت  عنوانبه و چابهار( ، زاهداناصفهان، کرمان

 جهانی شهرهای شبکه شهرهای سطح یک در آفرینینقش برای سازییتظرف .3

لی، آفرینی آنها در سطح منقش برای سازیینهزم تغییر رویکرد نسبت به مناطق مرزی و .4

 المللیای و بینمنطقه

 انیپشتیب و تسهیل راهبری، مراکز عنوانبههای مرزی نقش مراکز استانو تعریف تقویت  .5

ه مبادی ید بر مدیریت یکپارچتأکبا  یتیکژئوپلو حوزه نفوذ  همسایه کشورهای با تعامالت

 مرزی

 ازو قفق روسیه ،آذربایجان، آسیای میانه ترکمنستان، گیالن، مازندران و گلستان: تعامل با کشورهای 

  آسیای میانه و افغانستان یکشورهاخراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی: تعامل با 

 و هند عمان ل با کشورهای افغانستان، پاکستان،سیستان و بلوچستان: تعام 

 بیعر متحده امارات و ، عمانکویت بحرین، قطر، سعودی، عربستان هرمزگان و بوشهر: تعامل با کشورهای 

 کردستان، کرمانشاه، ایالم و خوزستان: تعامل با کشور عراق، سوریه و لبنان 

  خجوان و ترکیهشرقی و اردبیل: تعامل با کشورهای آذربایجان، ارمنستان، جمهوری نآذربایجان آذربایجان غربی و 

 کشورهای با تعامالت فرهنگی و اقتصادی توسعه در مرزی هایاستان مراکز اختیارات افزایش .6

کشور و با حفظ تمرکز امور  کالن هایسیاست و هاگیریجهت چارچوب در جوارهم

 سیاستگذاری و حاکمیتی

 وکاال  ینتأم و توزیع مراکز و بازارها به مرزی شهرهای اتصال هایتقویت زیرساخت .7

 مرز سوی محصوالت در دو

با رعایت مالحظات دفاعی، امنیتی و  ارتباطی داخلی با مبادی مرزی هایزیرساخت توسعه .8

 غیرعامل پدافند

  برون، آستارا، بیله سوار، نوردوز و جلفااینچه ، باجگیران،آبادلطفسرخس،  یژهوبهمبادی شمالی 
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 امام ندرب وبوشهر  بندر بندر شهید رجایی، جاسک، بندر چابهار، بندر مقیاس جهانی: سطح یکجنوبی کشور  بنادر 

 (ره) خمینی

 قه ویژه اقتصادی بندر جامع منطبندر لنگه، : با اولویت بندر قشم، یامنطقهمقیاس  کشور سطح دو و شمالی جنوبی بنادر

 ندر انزلیببندر نوشهر،  بندر امیرآباد، ، بندر دیلم، بندر خرمشهر، بندر آبادان،گناوه بندر ،کنگان-انرژی پارس، بندر دیر

  یزدان و دوغارون رود،ماهیکوهک، میرجاوه، میلک زابل،  یشین،پ ریمدان، یژهوبهمبادی مرزی شرقی 

  سرو و بازرگانتمرچین، رازیسیرانبند، شلمچه، چذابه، مهران، خسروی، پرویزخان، باشماق،  یژهوبهمبادی مرزی غربی ، 

ندان خدمات علمی، آموزشی و درمانی به شهرو ارائههای ها و توانمندیتوسعه زیرساخت .9

 ی مرزیهااستان هایشهرمنطقهکشورهای همسایه در 

 ید بر مشارکت بخش خصوصیتأکمهندسی به کشورهای جهان با -صدور خدمات فنی .10

رویکرد و  المللیینبشهرهای منتخب داخلی و  بین «خواهرخواندگی» رویکرد از گیریبهره .11

 با سایر کشورها استانیارتباط بین دیپلماسی و 

 ولویتا با منطقه کشورهای نیاز مورد کاالهای و محصوالت سازییتجارتولید و  بازاریابی، .12

 مشترک گذارییهسرمابر  یدتأکمرزی با  هایاستان در استقرار

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

 المللیینب و ایملی، منطقه اقتصاد در آفرینینقش و سرمایه، علم و فناوری

 محیط و فرهنگی امنیتی، اقتصادی، سیاسی، هاییمانپ عقد و رایزنی جهت بسترسازی .14

 آبریز مشترک یهاحوضهنفع در و کشورهای ذی منطقه و همسایه کشورهای با زیستی

 ایدر راست المللیینب و یامنطقه چندجانبه هایگذرراه تعریف و سازیعملیاتی توسعه، .15

 سیاه دریای و مدیترانه دریای به فارس خلیج اتصال

مشترک  یهاحوضهبا اولویت  مرزی آبریز مشترک یهاحوضه در آب دیپلماسی یسازفعال .16

 شمال غربمرزهای شرق و 

 های گرد و غباربرای مهار و کنترل کانون یژهوبه ،زیستیای محیطهای منطقهانعقاد پیمان .17

 المللیینب تخصصی نهادهای و ظرفیت مالی ،توان فنی از گیریبهره .18

و دریای  ، دریای عمانی با کشورهای حوزه خلیج فارسامنطقهتوسعه همکاری درون  .19

 پایدار از منابع مشترک یبرداربهرهبه منظور کاسپین 

ازمان منافع ملی و سازوکارهای س بر اساسای ای و فرامنطقههای منطقهپیوستن به سازمان .20

 حقوقی و فنی یهاچارچوبو  هایونکنوانسن یدر تعریف و تدو مؤثرمشارکت و  هدف
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ی و مناطق دریای در المللیبین پیشرفته فناوری و یانبندانش گذاریسرمایه مشارکت جذب .21

 مکرانمنطقه  و جزایر ویژهبه ،کشور ساحلی

راستای احیاء، حفاظت، معرفی و  در کشورها یالمللبین و ایمنطقه مشارکت جلب .22

 تمدنی منطقه و فرهنگی مشترک هایاز آثار و ویژگی یبرداربهره

 های نوین و پیشرفتهفناوری بر تأکید با الکترونیک تجارت توسعه .23

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

 

 یالمللنیب و یامنطقه یترانزیت هایگذرراهشبکه  در کشور مفصلی نقش تقویت -2

 ایران سرزمین از گذر با جنوب به شمال و غرب به شرق المللیینب هایجریان پیوند .24

  اتصال آسیایی،  یهابزرگراهیک جاده، راه ابریشم، -)یک کمربند گذرراه های اتصال شرق آسیا به غرب آسیا و اروپا

 یک جاده-با اولویت یک کمربند جنوبی آسیا، ...(، EATL آسیا-اروپا

 یه اروپا و حاش های اتصال دریای عمان و خلیج فارس به کشورهای آسیای میانه، حاشیه دریای کاسپین، قفقاز،گذرراه

دریای  -یهسور-عراق -انگذرراه اتصال ایر، ECO اکوکشورهای عضو راه گذرجنوب، -)گذرراه شمال دریای مدیترانه

با اولویت  سپین، ...(گذرراه دریایی اتصال کشورهای حاشیه دریای کادریای مدیترانه،  -ترکیه -گذرراه ایرانمدیترانه، 

 جنوب -گذرراه شمال
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 نقل و حمل المللیبین هایگذرراه مسیر در ایران موقعیت -2 نقشه

 

ر ب منطبق یمل نقلی و مدهای حملشبکه  بهینه از یبرداربهره ویز تجه تقویت، توسعه، .25

 رقابتیتمرکز بر ارائه خدمات و  جهانیو  یامنطقه یتیترانز هایگذرراه

 در ساحل خلیج فارس و دریای عمان یغرب -یشرق حمل و نقل زمینی و دریایی گذرراه 

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

 شمال شرق و شمال( -نقل زمینی )جنوب شرقحمل و  گذرراه 

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

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

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

 شمال( در پهنه غربی کشور -حمل و نقل زمینی )جنوب غرب گذرراه 

 غرب، شمال و شمال غرب( -حمل و نقل زمینی )شرق گذرراه 
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 بیغر -شرقی و جنوبی -شمالی المللیبین و ایمنطقه ترانزیتی هایگذرراه بر منطبق ملی هایگذرراه -3 نقشه
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 و جهانی یامنطقه و دریایی و تقویت ارتباطات هوایی یسازفعال .26

 ه عنوان هاب بچابهار  و شیراز اصفهان، تبریز، مشهد، ،(خمینی امام) تهران یهافرودگاهظرفیت و تقویت  یسازفعال

 المللیینبارتباطات 

 فراملی منطقه یهافرودگاهدر شبکه  شهرهای سطح یک یهافرودگاهظرفیت و تقویت  یسازفعال 

  های فرودگاه های مرزی کشور باای فرودگاهپروازهای برنامه یافزارنرمو  یافزارسختتقویت زیربناها و روبناهای

 همجوار کشورهای همسایه

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

 جایی مسافر و ههای کشور در زمینه جابگذاری بخش خصوصی و کشورهای همسایه در فرودگاهسازی سرمایهزمینه

 ارب

 ریای کاسپیندو  یژه با کشورهای حاشیه خلیج فارسوبه ،المللیینبو  یامنطقه دریاییی و تقویت ارتباطات سازفعال 

 در (ره) خمینی امام -بوشهر -رجایی شهید - جاسک -بهشتی شهید بنادر رقابتی عملکرد و سطح جایگاه، ارتقای 

 جهانی دریایی خطوط خدمات شبکه

 عسلویه -نپارسیا اقتصادی ویژه منطقه -لنگه -قشم یژهوبهجنوبی  بنادر رقابتی عملکرد و سطح جایگاه، ارتقای- 

 ایمنطقه دریایی خطوط خدمات شبکه در انزلی -نوشهر -امیرآباد -خرمشهر -گناوه

 
 جهان و منطقه هایفرودگاه شبکه در کشور هایفرودگاه آفرینینقش -4 نقشه
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 جهانی و ایمنطقه دریایی ارتباطات شبکه در بنادر موقعیت -5 نقشه

 

 خدمات ارتقاء ارائه و عبوری پروازی کریدورهایدر  پایدار حضور تثبیت و جذابیت افزایش .27

 هافرودگاه در المللیبین ترانزیت

 ینگنکرخدمات باارائه و  یاییدردر شبکه ارتباطات  یدارحضور پا یتو تثب یتجذاب یشافزا .28

 دریانوردی و

ستیابی د برای های ترانزیتی منطقهگذرراه سازییتجارو  توسعهایران در  مؤثرتقویت نقش  .29

 :ازجمله به بازارهای هدف

  لیمانیه(سمحورهای ارتباطی مبادی مرزی پرویزخان، سیرانبند، باشماق به منطقه اقلیم کردستان عراق )اربیل و 

  مبادی مرزی آستارا و بیله سوار با جمهوری آذربایجانمحور ارتباطی 

  با کشور ترکمنستان آبادلطفبرون، سرخس و اینچهمحور ارتباطی مبادی مرزی 

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

 ربال و نجف عراقبه شهرهای بغداد، ک و شلمچه چذابهمرزهای خسروی، مهران،  ارتباطی محورهای 

 ای غربی کشور به دریای مدیترانهمحور ارتباطی مرزه 

 محورهای ارتباطی مرزهای شرقی به محورهای اصلی و نقاط سکونتگاهی مهم در افغانستان و پاکستان 
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ر، پارک مراکز لجستیک )شه یافزارنرم و یافزارسخت روبناهای و زیربناهاایجاد و توسعه   .30

 و دهکده لجستیک(

  و بجنورد شهدم ،زاهدان، بیرجندسیرجان، بم،  ایرانشهر، چابهار، یهاپهنهبا اولویت ( شمال -جنوب) کشور شرقعرصه 

 تبریز و ، سنندجآبادخرمکرمانشاه، ، دزفول-اندیمشکهواز، ا یهاپهنه با اولویت( شمال -جنوب) کشور عرصه غرب 

  قم و قزوین سمنان،های پهنهبا اولویت ( غرب -شرق) کشور مرکزیعرصه 

 یزداصفهان، شیراز و  یهاپهنه با اولویت( غرب -شرق) کشور میانی عرصه 

 برون، ینچها، سرخس، شمتیغ -میرجاوه، میلک، ماهیرود، دوغارون یهاپهنه در مبادی مرزی با اولویت مراکز لجستیک

امیرآباد و بندر  امام خمینی، بندر بندربوشهر، جاسک، بندرعباس،  آستارا، بازرگان، باشماق، خسروی، شلمچه، چابهار،

 انزلی

 
 سرزمین مختلف هایپهنه در داراولویت لجستیک مراکز -6 نقشه

 

 ادسازیآز راستای در ترانزیتی هاییهروو یندها افرمدیریت یکپارچه مبادی مرزی و تسهیل  .31

 تجارت

 و المللی حملبین نیبا قوان و هماهنگی یدر جهت سازگار و مقررات نیو بهبود قوان اصالح .32

 و ترانزیت نقل
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 -نزیت و تسهیل مشارکت عمومیدر حوزه ترا ربطیذ اجرایی یهادستگاهکلیه  ییافزاهم .33

 خارجی گذارییهسرماو  خصوصی

های گذرراهگمرکی و حمل و نقلی در  المللیینب هاییونکنوانسو  هانامهتوافقاجرای  .34

 برای تسهیل ترانزیت و کاهش زمان عبور ترانزیتی

 توسعه و نوسازی ناوگان هوایی کشور .35

ایش پ، بازرسی مدیریت، کنترل،فرایندهای نوین در  هاییفناور یریکارگبههوشمندسازی و  .36

 و کاهش زمان عبور ترانزیتیند افرحذف اختالالت در  در راستای و نظارت

 المللیینبو  یامنطقه یهاسازمانو تقویت حضور در  المللیینب هاییهمکارگسترش  .37

 و ترانزیتی نقل و حمل

کشور  یالمللنیبارتقاء جایگاه  و المللیبینتولید  جدید هایزنجیره ایجاد و سازیشبکه -3

 یالمللنیبو  یامنطقهانرژی و توسعه مبادالت  در زمینه ویژهبه در بازارهای جهانی

 المللیینبو نهادهای اقتصادی  هاسازمانتعامل سازنده و فعال با  .38

در  ینیآفرنقشای و جهانی و در فضای گسترده شبکه تولید منطقه مؤثرحضور فعال و  .39

 تولید هاییرهزنج

 در بازارهای جهانی مشارکتفرایندهای ، قوانین، مقررات و تسهیل هایاستساصالح  .40

جام بهینه از منابع مشترک، تبادل عوامل تولید و ان یربردابهرهتعامل سازنده برای  .41

 مختلف با کشورهای منطقه هایینهزممشترک در  هاییگذارگذارییهسرما

 دیجیتال ینتأمهوشمند  یهاشبکهسنتی به  ینتأم هاییرهزنجتغییر رویکرد از  .42

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

 انرژی یهاحامل واردات و صادرات ،سازییرهذخ انتقال، شبکه گسترش .44

 راردادهایق از استفاده و منطقه به صادرات اولویت با گاز صادراتی بازارهای نمودن متنوع  .45

 همجوار کشورهای با گاز فصلی

اروپا  و اتصال به شبکه برق منطقههای صادرات و مبادله برق با کشورهای تقویت زیرساخت .46

 و شرق آسیا

 جارتت از سهم ایران افزایش جهت انرژی دیپلماسی حوزه در سازنده و مؤثر تعامل تقویت .47

 انرژی یهاحامل( سازییرهذخ و ترانزیت و سوآپ فروش، جهانی )خرید،
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 هایسازی ایدهتجاری توسعه و و گذاری خصوصی داخلی و خارجی در تحقیقجذب سرمایه .48

 نوآورانه

 یکپارچه شده هماهنگ هاییاستس و رقابت و تولید در محلی و منعطف هاییاستس اتخاذ .49

 المللینب روابط عرصه در

 یامنطقه نوآوری در یریپذرقابت کار، و کسب فضای گذارییاستس در مناطق اختیارات بسط .50

 سرمایه جذب و

 مشترک نمیادی اولویت با و گاز نفت میادین توسعه و یبرداربهره اکتشاف، هاییتفعال توسعه .51

 سیاسی و و امنیتی اقتصادی قدرت افزایش راستای در

 سرزمین یهاتخصصو  هاقابلیت، هاتیمزبه اقتصاد متناسب با  یبخشتنوع -4

 فروشیخامافزایش ارزش افزوده در زنجیره صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در جهت کاهش  .52

 و دریامحور یانبندانشپیشتازی اقتصاد  .53

  دریا هاییتقابلو  هایتظرف  پایدار از یبرداربهره  نوینهاییفناورتوسعه دانش و  .54

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

 کشور داخلی ناخالص

لویت تشکیل و تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صادرات تولیدات صنعتی و صنایع معدنی با او .56

 محصوالت با ارزش افزوده باال

الی، م گریهای واسطهدر حوزه ازجمله ینآفرارزشو  خدمات پشتیبان تولید توسعهبهبود و  .57

 علمی های ساخت، فناوری اطالعات و ارتباطات و تحقیق و توسعهای، مشاوره، طراحیبیمه

 محصوالت دارای مزیت و خلق مزیت در بستر اقتصاد خالق سازییتجارو برندسازی  .58

 هاییتظرف و هایتمز با( مرتبط صنایع و کشاورزی صنایع) صنعتی توسعه یهابرنامه تطبیق .59

 ریزیو آب قابل برنامه اکولوژیک توان بر مبتنی منطقه هر در کشاورزی محصوالت تولیدی

 ناطقم فناوریِ و دانش هایقابلیت و رقابتی هایمزیت پایه بر بنیاندانش محصوالت توسعه .60

 همکار شهرهای شبکه ظرفیت از استفاده با

های سبز و شهرها و روستا یتالیجدی مناطق و ارتباطات و اطالعات وریفناتوسعه مراکز رشد  .61

 و هوشمند
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های ارتباط های کارآفرینی نوآورانه با تمرکز بر رفع موانع و چالشبومایجاد و رشد زیست .62

 مطلوب دانشگاه و صنعت

 المللیینببهبود کیفیت محصوالت و خدمات متناسب با استانداردهای ملی و  .63

بر ارتقاء  یدتأکبا  صنایع دستی در اقتصاد ملی سازییتجارگردشگری و  سهمافزایش  .64

 گردشگری و تسهیل سفر گردشگران داخلی و خارجی هاییرساختز

 تحوالت فن آورانهین پایدار مبتنی بر تأمارزش و زنجیره  هاییرهزنج تکمیل .65

 مرزی مناطق در غیررسمی اقتصاد ساماندهی .66

استقرار کشاورزی هوشمند و پایدار برداری و ساختار و نظام بهرهاصالح  ،تحول کشاورزی -5

 و محیط زیست آب ،با حصول اطمینان از امنیت غذایی

 گری و تسهیل گذارییاستس بر دولت تمرکز با کشاورزی بخش مناسب واییحکمر استقرار .67

 رفیتظ و فرصت قابلیت، با متناسب و مطلوب یبرداربهره هایتشکل و هانظام توسعه و ایجاد .68

 ایمنطقه

 و ریزیبرنامه فرایند در ربطیذ هایتشکل و کشاورزان مندنظام مشارکت سازوکار ایجاد .69

 کشاورزی بخش گیرییمتصم

 و افزاییارزش ،یتقاضامحور بر یدتأک با کشاورزی محصوالت ارزش زنجیره تکامل و توسعه .70

 ضایعات کاهش

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

 کشاورزی دیجیتال بازارهای

 کشاورزی تخصصیهای پایانه و نقل و حمل المللیینب و داخلی ناوگان توسعه .72

 واحدهای و پوشش چتر ایجاد قراردادی، کشاورزی توسعه خصوصی، -عمومی مشارکت توسعه .73

 تولید پشتیبان

 Seawater) ایانواع محصوالت با استفاده از آب در دیکشت و تول نوآورانه هاییفناور توسعه .74

farming- کشت قابل غیر هایزمین در را گیاهان رویش امکان خورشیدی انرژی و دریاشور  آب از استفاده با که است ایگلخانه 

 کند(.می فراهم

 کشاورزیمستعد  اراضی کاربری تغییر ممنوعیت .75

 امنیت کنندهینتأم و اقلیمی تغییرات به سازگار و هوشمند دقیق، حفاظتی، کشاورزی استقرار .76

 غذایی
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ظر نبا در  آبخیز هایحوضه اکولوژیک توان بر مبتنی یامنطقه کشت بهینه الگوی استقرار .77

 رزانکشاو مشارکت با راهبردی محصوالت تولید اولویت و مصوب یزیربرنامهگرفتن آب قابل 

 هاییتقابل و هاظرفیت با متناسب کشاورزی تولید عوامل و هانهاده تولید از هدفمند حمایت .78

 سرزمین

 رگانیکو ا غیرتراریختهافزایش تولید محصوالت الزام به تولید محصوالت کشاورزی سالم و   .79

اکشت های کنترل شده )مانند هوای و محیطگلخانهایجاد و توسعه زنجیره ارزش محصوالت  .80

 آب کشت( و

 کشاورزی یهاعرصهو جلوگیری از تخریب آن در  حفاظت و تقویت حاصلخیزی خاک .81

 منابع تولید انرژی به بخشیتنوعانرژی و  کاهش شدت، یوربهرهارتقاء  -6

 المللیبین استانداردهای سطح تا انرژی توزیع و انتقال تولید، زنجیره در هدررفت کاهش .82

 و ناوگان حمل و نقل قدیمی یساتتأس ،بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی .83

 مصرف انرژی سازیینهبه .84

 انرژی خدمات رقابتی بازار سازماندهی و تقویت .85

 ای و ملیعمومی و خصوصی در شبکه انرژی محلی، منطقه افزایش مشارکت .86

 در حوزه خدمات انرژی یانبندانشسازی برای گسترش کسب و کارهای رفیتظ .87

 انرژی و یهاحامل از یک هر سهم تعیین طریق از کشور مصرفی سوخت سبد سازیینهبه .88

 کشور انرژی سبد در کربنکم انرژی منابع سهم افزایش

 داخلی تولیدات انرژی مصرف استانداردسازی .89

در زمینه کسب  یانبندانش یهاشرکتو تقویت  یستأسو حمایت از تحقیقات کاربردی  .90

 مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی سازیینهبهمرتبط با  هاییفناور

 متناسب کشور از منطقه هر انرژی بهینه نیتأم و تولید تجدیدپذیر در یهایانرژ سهم افزایش .91

 منطقه هر ظرفیت با

  نابع و یری حداکثری از مگبهرهی پهنه سرزمین به تمامبهتغییر نگاه از توسعه سراسری خطوط لوله گاز طبیعی

 های انرژی تجدیدپذیر محلییتظرف

  جنوب ،جنوبی خراسان استان جنوب بلوچستان، و سیستان استان شمالازجمله  مستعد مناطق در بادی انرژیتولید 

 گیالن استان جنوب و رضوی خراسان استان

  کشور جنوبی و یمرکز یهااستان یژهوبه ،مستعد کشور هایپهنه در خورشیدی انرژیتولید 
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  کشور شمال غربیژه در استان خراسان جنوبی و وبه ،کشور مستعد هایپهنه گرمایی در زمین انرژیتولید 

 بزرگ هاییدامدارو بزرگ  شهرهای و شهرهاکالن در یژهوبه ،کشور مستعد هایپهنه توده دریستز انرژی تولید 

 سواحل مکران یژهوبه ،تولید انرژی از امواج در سواحل شمالی و جنوبی 

  مد، چهارمحال و های خوزستان، کهگیلویه و بویراحیژه در استانوبه ،کشور مستعد هایپهنه آبی درانرژی برقتولید

 بختیاری، لرستان، مازندران، کردستان، کرمانشاه و فارس

 

 1424 افق در یانرژ تبادالت و ریدپذیتجد یهایانرژ دیتول مستعد هایپهنه  -7 نقشه
 

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

 جانشینی سطح از حداقل بیش به باروری نرخ افزایش .92

تأکید  پذیر و دارای روحیۀ مشارکت جمعی باتربیت نیروی انسانی توانمند، خالق، مسئولیت .93

 بر فرهنگ جهادی

در  وری نیروی کار در جهت افزایش سهم منابع انسانیسطح آموزش، پژوهش و بهره ءارتقا .94

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

می انسانی و عل هاییهسازی سرماشرایط فعال ی از فرصت پنجره جمعیتی و ایجادمندبهره .95

 کشور
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گیری از و بهره گذارییهتشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمابخشی و اطمینان .96

 کشور جانبههمه توسعه در آنان مالی و تحقیقاتی علمی، هایظرفیت

 های تعلیم و تربیتو بسط عدالت در برخورداری از فرصت ینتأم .97

 هاییوهشبه  یبخشتنوعو  یاحرفهگسترش و ارتقای رویکردهای تقاضامحور آموزش فنی و  .98

 هر منطقه هاییتمزها و متناسب با تخصصمهارت افزایی 

 و منابع طبیعی ستیزطیمحسازگاری توسعه با  -8

 مستعد توسعه هایقلمرواستقرار فعالیت و جمعیت در  .99

 (SEA) زیستیطمح راهبردی ارزیابی ملی نظام توانمندسازی و تقویت .100

 هایحساب و هاطرح اقتصادی ارزیابی در آن کردن لحاظ و اکوسیستمی خدمات یگذارارزش .101

 ملی

یجاد ا ازجملهمحیط زیستی  یهاخسارتکنترل  و مدیریت در اقتصادی ابزارهای از استفاده  .102

 و توسعه بازار کربن

 با سازگار هایفناوری یریکارگبه و سازییتجار خلق، از حمایت و گذاریسرمایه تشویق .103

 زیستمحیط

 و ورزیکشا آب، ازجمله مختلف یهاحوزه در اقلیم تغییر با سازگاری برنامه اجرای و تدوین .104

 طبیعی و ... هاییستماکوسسواحل،  گردشگری، درمان، و بهداشت غذایی، امنیت

 هایگاهیرهذخ یژهوبه ،طبیعی ارزشمند و به فرد منحصر قلمروهای احیاء و بازسازیحفاظت،  .105

 ملی و مناطق حفاظت شده یهاپارک، المللیینب یهاتاالب ،زیستی

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

 و ساحلی دریایی هاییستماکوس حفاظت و احیاء 

  انزلی، ریان، جازمودریاچه ارومیه،  یژهوبه های آبیها و پیکرهها و رودخانهتاالب محیط زیستینیاز  ینتأمحفاظت و

 و ... ومیهبختگان، طشک و دریاچه ار دریاچه نمک قم، میقان، شادگان، هورالعظیم، هامون، گاوخونی، حوض سلطان،

  ه زراعت ب آبی کم بازده زراعی الگوی کشت اراضیتغییر کشت فراسرزمینی و  چوب صنایع از طریق ینتأمساماندهی

 یاری،محال و بختچهارکردستان،  یراحمد،و بو یلویهو مازندران، لرستان، کهگ یالنگلستان، گ یهادر استان یژهوبه ،چوب

 یشرق یجانو آذربا یلاردب

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

 زیستی محیط بحرانی یهاکانون یکپارچه مدیریت  .106
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  و بلوچستان،  کرمان، سیستان یهااستان یهااستاندر  یژهوبه ،گرد و غبار یهاکانونبیت تث و زایییابانبمقابله با

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

 روستایی و شهری پذیریبآس مناطق و آبخیز یهاحوضهدر  سیل هوشمند مدیریت ارتقاء و استقرار 

  و احمد، ایالمویریلویه و بگگلستان، گیالن، مازندران، که یهااستاندر  یژهوبه ،لغزشینزم یرتأثتحت  مناطقمدیریت 

 لرستان

  فرونشست یرتأثتحت  مناطقمدیریت 

 و خاک ،آب) پایه منابع از بهینه برداریبهره برای آبخیز هایحوضه یکپارچه و جامع مدیریت .107

 (گیاهی پوشش

 قلمرو هر یشناختبوم هاییژگیو با متناسب اراضی کاربری تغییر معیارهای و ضوابط بازنگری .108

 منشأبا  زیستیطمحکنترل و پایش مستمر منابع آالینده و عوامل مخرب منابع طبیعی و   .109

 داخلی و خارجی

 های عادی، خانگی، صنعتی، کشاورزی و ویژه بخصوصپسماند یامنطقهمدیریت یکپارچه   .110

 ساحلی یهااستاندر 

و  زیممیو استقرار نظام  (EIAارزیابی اثرات محیط زیستی ) تقویت و توانمندسازی نظام  .111

 پایش

 در مناطق کالنشهری یژهوبهمدیریت کیفی هوای محیط در سطح کشور   .112

کربن و اقتصاد کم یسوبهالمللی در حرکت های بینها و مشوقگیری مؤثر از فرصتبهره  .113

 های مرتبطها و نوآوریفناوری تسهیل انتقال و توسعه

 نتیکیژ تنوع و ذخایر و طبیعی منابع از حفاظت فرهنگ اشاعه محلی و جوامع توانمندسازی  .114

 گیاهی و جانوری

 طبیعی مخاطرات و ریسک بالیا مدیریت سیستم استقرار  .115

 ،زیستمحیطمنابع طبیعی و  و احیاء حفاظتالزم برای های فناوری کارگیریو به توسعه  .116

و  یاماهواره یهامنظومهفناوری اطالعات و ارتباطات،  ،نانو فناوری زیستی، فناوری ازجمله

 پهپادها

 هاآن الیندهایآ رفع و فاضالب تصفیه نوین  هایوریآفناز  یمندبهره  .117

 ، آلودگی و تخریب آنشور شدنخاک و جلوگیری از فرسایش،  ازحفاظت پایش و   .118
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 استقرار فعالیت و جمعیت بر مبنای الگوی مطلوبآب پایدار مورد نیاز  نیتأم -9

 آب دریا ییزدانمکمانند  نامتعارف سبز و منابع آب پایدار از منابع آب یبرداربهره  .119

 و آب خاکستری

ی هاطرحهای نوین در یفناوریری کارگبهگذاری و یهسرمای الزم برای هامشوقارائه   .120

ستقرار الگوی مطلوب ا بر اساس)آب صنعت  ینتأماز آب دریا برای  صرفهبهمقرون زدایی نمک

ور و نوار شرقی کش ،سواحل جنوبی کشور، فالت مرکزی پسکرانه در واقع ( مناطقهایتفعال

و  محیط زیستیبا در نظرگیری مالحظات سواحل  پسکرانه در و آب شرب مناطق واقع جزایر

 غیرعامل پدافند

 با با رویکرد تصفیه درجا پساب حاصل از فاضالب از مجدد استفاده و بازچرخانی  .121

ه یژه در محدودوبه ،رعایت استانداردهای کیفی آب وخصوصی  عمومی و مشارکت بر یدتأک

 شهرهاکالن

 و استحصال در آب سیاسی و امنیتی و اقتصادی ارزش به توجه و وریبهره ارتقای  .122

 آن مصرف و نگهداری و عرضه

 آب بازارها و بانک توسعه و سازییتظرف  .123

 یهامنظومه نظیر نوآورانه هاییفناور بر مبتنی آب منابع هوشمند مدیریت  .124

 هاسنجندهپهپادها و  دور، از سنجش یاماهواره

 مجازی در تجارت کاال آب مثبت افزایش تراز  .125

 سرمایه اجتماعی و زیست(،یطمحایجاد تعادل بین سرمایه اقتصادی، سرمایه طبیعی ) .126

 سرمایه انسانی

 بین کیفی و کمی بخشی تعادل و آب پایدار یوایحکمر رویکرد یسازیجار و استقرار -10

 مصارف و منابع

س مقیامبتنی بر عرضه و تقاضای آب  توأمانپیوسته و  به هممدیریت  واصالح ساختار  .127

 درجه دو آبریز یهاحوضه

های دولتی، خصوصی و با بازتوزیع قدرت متعادل بین بخش ی آبتقاضا مدیریت  .128

 نهادمردمهای سازمان
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حفاظت کمی و  یهاجنبهو تقویت  یبرداربهرهجهت  مطلوب یهانظامایجاد و استقرار  .129

 بر مدیریت تقاضا یدتأککیفی منابع آب با 

 ردنک برخط و یریگاندازه سیستم استقرار بر یدتأکبا  کشاورزی بخش به آب حجمی تحویل .130

 هاآبیاری زهکشی و چاه یهاشبکهبا اولویت  آب مصارف و منابع اطالعات و آمار

 یش کارایی و کاهش تلفات آب در کلیه مراحل زنجیره استحصال تا مصرفافزا .131

بخشی و کاهش تعادلجهت در بریز آ یهاحوضهاز هریک ر در کشوآب منابع برداری از هبهر .132

 یزیربرنامهقابل  سقف آبتا منفی بیالن مینی با زیرز یهاآبل از ستحصاان امیز

 رد سیاستگذاری و هماهنگی جهت ساختاری و نهادی قانونی، کارهای و ساز از استفاده .133

 ملی، ،یامنطقه سطح چهار در آب منابع از بهینه یبرداربهره جهت ملی وفاق راستای

 مصرف مختلف هایبخش در( محلی) استانی و یاحوضه

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

 آالینده عوامل کنترل و منابع آبکیفی  و کمی هاییمحر رعایت مقررات .135

 نذینفعا توانمندسازی و مردمی فراگیر هایمشارکت عمومی، فرهنگ، ارتقاء سازییتظرف .136

 آب و حفاظت از منابع مصرفاصالح الگوی  جهت ذیمدخالن و

 کنندهمصرف یهابخشآب در  یوربهره ارتقاء .137
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 1424 افق در سرزمین طبیعی بستر وضعیت -8 نقشه

 

 صنعتی یهاتیفعالبه زنجیره  یدهشکلساماندهی استقرار صنایع کشور و  -11

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

 المللیینبای و منطقه یهاشبکهتولیدی در پیوند با  هاییتفعالو ایجاد زنجیره  یسازشبکه .139

 تولید

 هاییتفعال گسترش در صنعتی نواحی و هاشهرک استفاده حداکثری از ظرفیت موجود .140

 صنعتی

مال و جنوب فعالیتی مبتنی بر صنایع دریامحور در محور ساحلی ش هاییرهزنجتقویت  .141

 ()لجستیک و بازرگانی

 توسعه صنایع بازیافتی به منظور استفاده مجدد از پسماندهای صنعتی و شهری .142

 با تأکید بر استقرار در مناطق مرزیو متوسط توسعه صنایع کوچک  .143

 هاییتمزو  هاتخصصملی مبتنی بر  داریتاولوصنعتی و معدنی  هاییتفعال استقرار .144

 یامنطقه
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 ساخت  های جدید با اولویتپایه و فناوری دانشاز نفت و گاز مبتنی بر  دستییینپامحصوالت در صنایع  ساخت

 های جنوبکرانهجنوب غربی و پس همکارشبکه در  یژهوبه ،هامحصوالت شیمیایی و پتروپاالیشگاه

 همکارشبکه در  یژهوبه ،با اولویت ساخت مواد و محصوالت داروییبنیان و با ارزش افزوده باال دانش ساخت محصوالت 

 میانی )نواحی غربی( و شرقی)نواحی غربی( و  شمال غربی، مرکزی، شمالی

  صوالت ازبا اولویت ساخت محکننده زنجیره ارزش نوین تولید و تکمیل هایروشساخت محصوالت مبتنی بر دانش و 

 ، مرکزیشرقی( نواحی) شمال غربی، میانیغرب و شمال شرقی، شرق و  همکارشبکه در  یژهوبه مواد کانی غیرفلزی؛

 شرقی( نواحی)

 ساسی و های جدید با اولویت ساخت فلزات اپایه و فناوری مبتنی بر دانش ،محصوالت در صنایع باالدستی ساخت

 های جنوبکرانهپس همکارشبکه  در یژهوبهاستخراج نفت و گاز 

 شبکه  در یژهوبه ،چرمی محصوالت و پوشاک منسوجات، های نوین تولید با اولویتتوسعه صنایع سبک مبتنی بر روش

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

 آالت، تجهیزات با تکنولوژی متوسط و پیشرفتهساخت ماشین 

 و غربی مرکزی، میانی همکاردر شبکه  یژهوبه با اولویت ساخت تجهیزات برقی -

 و شرقی میانی ،مرکزی همکاردر شبکه  یژهوبه نوری و اییانهرا الکترونیکی،آالت ماشینبا اولویت  -

 شمال غربیو  غربشمال شرقی، شرق و  همکارشبکه در  یژهوبه خاص و عام کاربرد باآالت مکانیکی ماشینبا اولویت  -

 و ریلرت موتوری، نقلیه وسایل اولویت با صنعت، پژوهشی آینده بر مبتنی تولید یهاروش با نقلیه وسایل ساخت 

 جنوبی و شمالی همکار شبکه درخصوص به دریایی نقل و حمل تجهیزات و میانی همکار شبکه در یژهوبه ،تریلرنیمه

  در قلمروهای تولید محصوالت کشاورزی. تبدیلی و تکمیلی کشاورزی محصوالتساخت 
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 سرزمین پهنه در صنعتی هایفعالیت همکار شبکه -9 نقشه

 

 بازآرایی فضایی قلمروهای تولید محصوالت کشاورزی -12

 هاییاورفنبر استفاده از  یدتأکبا  توسعه مستعد هایپهنهتولید محصوالت کشاورزی راهبردی در  .145

 نوآورانه

 شرقی، یجانباآذر همدان، لرستان، ،کردستان رضوی، خراسان خوزستان، کرمانشاه، اردبیل، کردستان، های فارس،استان 

 جو اولویت گندم و اب زنجان گلستان، غربی آذربایجان

 تان، آذربایجانگلس کرمانشاه، قزوین، لرستان، اردبیل، قزوین، شمالی، خراسان غربی، خوزستان، آذربایجان هایاستان 

 های روغنیاولویت دانه ابشرقی 

 با اولویت برنج گیالن مازندران و هایاستان 

 ایای و علوفهقزوین با اولویت ذرت دانه رضوی، خراسان کرمانشاه، خوزستان، اصفهان، ایالم، هایاستان 

 بر: یدتأک)صادراتی و ارزش افزوده باال( با  سازی و برندسازی محصوالت کشاورزی ویژهیتجار .146

  ی کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس و خوزستانهااستانیژه در وبهتولید خرما 

  ی کرمان، سمنانهااستانیژه در وبهتولید پسته 

  ی زنجان، گیالن و قزوینهااستانیژه در وبهتولید زیتون 
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  شمالیی و خراسانخراسان رضوهای خراسان جنوبی و یژه در استانوبهزعفران، زرشک و عناب 

 های سیستان و بلوچستان و هرمزگانمحصوالت گرمسیری )موز، انبه، پاپایا، ...( در استان 

 در مناطق مستعدکشور  ی گیاهیاو داروه گیاهان دارویی 

ی در زنجیره تهای تکثیری نظیر بذر، نهال و مواد ژنتیکی دامی، گیاهی و شیالتولید و توسعه اندام .147

 ارزش

 ین محصوالت دام و طیورتأمهای ارزش و ساماندهی و توسعه زنجیره .148

 بایجانآذر فارس، رضوی، خراسان یهااستان اولویت با مستعد مناطق در قرمز گوشت ارزش زنجیره توسعه و ایجاد 

 و سیستان م،ق ،گلستان همدان، یزد، قزوین، تهران، خوزستان، لرستان، اصفهان، غربی، آذربایجان مازندران، شرقی،

 اردبیل و ، خراسان شمالی، ایالم، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمدبلوچستان

 قزوین، ارس،ف رضوی، خراسان تهران، اصفهان، یهااستان اولویت با مستعد مناطق در شیر ارزش زنجیره توسعه و ایجاد 

 و سیستان و کرمان ،و بویراحمد کهکیلویه مازندران، اردبیل، ،و بختیاری چهارمحال مازندران، شرقی، آذربایجان

 بلوچستان

 خراسان فهان،اص گیالن، گلستان، مازندران، یهااستان اولویت با مستعد مناطق در طیور ارزش زنجیره توسعه و ایجاد-

 و یستانس هرمزگان، ایالم، اردبیل، قزوین، یزد، همدان، بوشهر، شرقی، آذربایجان قم، خوزستان، فارس، رضوی،

 کرمان و بلوچستان

 صفهان،ا رضوی، خراسان تهران، یهااستان اولویت با مستعد مناطق در پرندگان تخم ارزش زنجیره توسعه و ایجاد 

 البرز و شرقی آذربایجان

 فارس، قی،شر آذربایجان غربی، آذربایجان یهااستان اولویت با مستعد مناطق در عسل ارزش زنجیره توسعه و ایجاد 

 و لرستان کرمانشاه ،کردستان قم، گیالن، اردبیل،

 خراسان ن،گلستا مازندران، گیالن، هایاستان اولویت با مستعد مناطق در نوغانداری ارزش زنجیره توسعه و ایجاد 

 اصفهان و شمالی

 ستان،بلوچ و سیستان سمنان، اصفهان، هایاستان اولویت با کویری مناطق در شتر ارزش زنجیره توسعه و ایجاد 

 اردبیل و جنوبی خراسان

ن، ی سیستان و بلوچستاهااستانبا اولویت  ین شیالتتأمساماندهی و توسعه زنجیره ارزش و  .149

چهارمحال و  احمد،بویرهرمزگان، بوشهر، گیالن، مازندران، گلستان، کرمانشاه، خوزستان، کهگیلویه و 

ودگی ظرفیت تحمل بار آل یژهوبه ،مالحظات زیست محیطیبا رعایت  کردستان و لرستان بختیاری،

 رودخانه

بر  یدتأکبا  فراسرزمینی یهاکشتترش های ارزش محصوالت کشاورزی فراملی و گسایجاد زنجیره .150

 برتولید محصوالت غیرتراریخته و آب
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 1424 افق در شیالت و کشاورزی هایفعالیت مطلوب استقرار -10 نقشه
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 سرزمین سطح در کشاورزی فعالیت همکار شبکه -11 نقشه

 

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

 چندسطحی

و  یچندمرکزچندسطحی، شبکه  برقراری انسجام در سازمان فضایی سرزمین با ایجاد  .151

 چندعملکردی

 های زیر:های سطح یک در پهنهشهرمنطقه در سرزمین با استقرار شهرها/فضایی تعادل  ایجاد  .152

 /کشور غربی پهنه در اهواز و کرمانشاه تبریز،های شهرمنطقه شهرها 

 /یانی و م پهنه در شیراز و کرمان، (آبادنجف، شهرینشاه، شهرینیخم) اصفهانکرج، -های تهرانشهرمنطقه شهرها

 کشور مرکزی

 /کشور شرقی پهنه مشهد در زاهدان وهای شهرمنطقه شهرها 

 پهنه در ابهارچو  درعباسبن، بابل، بهشهر( شهرقائم، )آمل ساری، )بندر انزلی و الهیجان( های رشتمنطقهشهر ها/شهر 

 کشورسواحل شمال و جنوب 

.این سند تعیین خواهد شد( 16ماده  بر اساسمحدوده هر شهرمنطقه )  

 در منطقه شهری و عدم تمرکز در کالنشهر یکاستقرار خدمات سطح  .153
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 ن،زنجا اردبیل، ارومیه، ها/شهرمنطقه هایخدماتی شهرعملکردی و سطح تقویت و ارتقاء  .154

 یرجند،ب بجنورد، یزد، قم، اراک، سمنان، گرگان، قزوین، همدان، ،آبادخرم ایالم، سنندج،

 سطح دو به بوشهر شهرکرد، یاسوج،

کۀ شهرهای زیر به عنوان شهرهای همکار در شبخدماتی عملکردی و سطح تقویت و ارتقاء  .155

 ، چندسطحی و چندعملکردی سرزمینیچندمرکز

  ،ابهر، مریوان، بانه، سقز، آبادپارسخوی، مرند، سلماس، ماکو، بوکان، میاندوآب، مهاباد، نقده، پیرانشهر، مراغه، بناب ،

هان، بندر ، بهبیمانمسجدسلشوشتر، ایذه،  غرب، سرپل ذهاب، بروجرد، دورود، مالیر، دزفول، اندیمشک، آباداسالم

امغان، شاهرود، د، تاکستان، نوشهر، چالوس، تنکابن، رامسر، گنبد کاووس، ماهشهر، بندر امام خمینی، آبادان، خرمشهر

دریه، کاشمر، تربت حی ساوه، کاشان، شهرضا، میبد، اردکان، شیروان، قوچان، اسفراین، نیشابور، سبزوار، تربت جام،

جیرفت، بم،  ندر لنگه،نهبندان، قائن، فردوس، طبس، زابل، ایرانشهر، سراوان، خاش، میناب، بندر جاسک، زرآباد، ب

بندر ، برازجان، سیرجان، رفسنجان، کازرون، جهرم، فسا، الر، دوگنبدان، دهدشت، بیجار، نائین، اردستان، جندق، خارک

 هرمزقشم،  ، کیش،یهعسلو، بندر دیر، بندر کنگان ، بندر دیلم،گناوه

 ختیپایت کارکرد توسعه و حفظ با تهران منطقه کالنشهری عملکردی پاالیش و ییتمرکززدا .156

شهد، می تهران، اصفهان، کرج، شهرکالنیژه در مناطق وبهی شهرکالن مناطق از تمرکززدایی .157

 رشت، تبریز و شیراز

 کشور یشهرمادر در مناطق کالن یشهرها جمعیتی و کالبدی محدود کردن رشد .158

 یانیم یشهرها ینقش چند عملکرد تتقوی .159

 شهرهای میانی به سمتهای مهاجرتی یانجرهدایت  .160

 ی خدماتی نظامبندسطحبا  ی مراکز آموزشی، بهداشتی، علمی و فناوری متناسببندسطح .161

 سکونتگاهی

گیری هبا بهرنظام سکونتگاهی  یچندمرکزایجاد پویایی و تقویت پیوند در شبکه چندسطحی و  .162

 (Hub & Spoke)  میله و گویاز الگوی 
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 1424 افق در سکونتگاهی نظام چندسطحی و چندمرکزی رسانیخدمات شبکه -12 نقشه

 

 در مناطق مختلف سرزمین الگوی مطلوب توسعه نظام سکونتگاهی سازیپیاده -14

 الگوی توسعه نظام سکونتگاهی شهری و روستایی .163

 ق مناط تیتثبی، مرکز یهامکان تیتثبای با رویکرد الگوی شبکه های گیالن، مازندران و گلستان:استان

 کوچک ییروستا یهاکانون تیتقوی و انیکوچک و م یتوسعه شهرها، پذیرییتجمع تیتثب، یشهرکالن

 شبکه  صورتبهالگوی توسعه نظام سکونتگاهی  های هرمزگان و بوشهر و جنوب سیستان و بلوچستان:استان

ناطق متوسعه  ی،مرکز یهامکانتوسعه خطی از غرب تا شرق خلیج فارس و دریای عمان با رویکرد  یچندمرکزشهری 

 ییروستا یهاهمه کانون تیتقوو توسعه شهرها در همه سطوح  ،پذیرییتجمع تیتقو ،یشهرکالن

 ی با اخوشه یچندمرکزشبکه شهری  صورتبهالگوی توسعه نظام سکونتگاهی  :اصفهانهای تهران، البرز و استان

 ، تمرکززدایی جمعیتیشهرکالنمرکزی، تحدید مناطق  یهامکانرویکرد تثبیت 

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

مناطق  مرکزی، توسعه یهامکانای با رویکرد توسعه خوشه یچندمرکزشبکه شهری  صورتبهتوسعه نظام سکونتگاهی 

مشهد( و  شهرکالن یاستثنابه) پذیرییتجمعمشهد(، تقویت حداکثری  یهرشکالنمنطقه  یاستثنابه) یشهرکالن

 توسعه شهرها در همه سطوح
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 ام الگوی توسعه نظ های خوزستان، ایالم، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل:استان

چک ، توسعه شهرهای کویشهرکالنیت مناطق ای با رویکرد تثبخوشه یچندمرکزشبکه شهری  صورتبهسکونتگاهی 

 ، تقویت روستاهای مرکزی مرزیپذیرییتجمعمرکزی، تقویت  یهامکانو میانی، توسعه 

 لویه ، فارس، کرمان، یزد، سمنان، قم، مرکزی، همدان، چهارمحال و بختیاری، کهگیقزوینزنجان، های استان

ناطق ممرکزی، تثبیت  یهامکانای با رویکرد توسعه خوشه یچندمرکزشبکه شهری  صورتبه احمد، لرستان:بویرو 

 متوسط و بزرگ ییروستا یهاکانون، توسعه شهرهای کوچک و میانی، تقویت یشهرکالن

های فناوری یریکارگبه با یک سطح شهرهای در ویژهبه خالق و هوشمند شهر رویکرد کاربست .164

 سنسورهای هوشمند، مواد ،هاربات پهپادها، مصنوعی، هوش اشیا، اینترنت نظیر نوآوری

 ... و یبعدسه چاپ افزوده، واقعیت مجازی، واقعیت پیشرفته،

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

 جامعه عشایر فرهنگی، تاریخی، قومی و بومی های اصیلتقویت و احیای ارزش .165

 امنیت عشایری در هایتشکل مشارکت مناطق عشایری و نظام کارکردی چند تقویت نقش .166

 محیط زیستی پایداری و غذایی امنیت ملی،

 وتولیدی  محصوالت و برندسازی ارزش زنجیره توسعه اقتصادی، هایفعالیت به یبخشتنوع .167

 عشایری جامعه دستی صنایع

 طبیعی، هایجاذبه بر مبتنی ،محورجامعه گردشگری و درمانییعتطب گردی،بوم توسعه .168

 عشایری جامعه و مناطق فرد به منحصر تاریخی و فرهنگی

 مرزی و ایحاشیه ،العبورصعب ،دورافتاده مناطق در موجود منابع اقتصادی افزاییارزش .169

 ژنتیکی دامی و گیاهی مناطق عشایری یرذخاحفظ تنوع زیستی و  .170

 عشایر عرفی حقوقحفظ یکپارچگی قلمرو و محدوده  .171

 عشایری جامعه زندگی کیفیت و رفاه یهاشاخص ارتقاء .172

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

 روستاها

 پیوندهمهمکار و  شهری -روستا مناطق ایجاد و روستایی یهامنظومه تقویت و ساماندهی .173

 یانیکوچک و م یروستاها با شهرها وندیپ تیتقو .174

 نقاط روستایی به شهر رویهیبممانعت از تبدیل  .175
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 کشور یو شرق یجنوب مهیبر ن یدتأکبا  ییروستا یمرکز یهامکان تیتقو .176

 ایروستاه برای خاص عملکرد و نقش تعریفو روستاها  یاقتصاد هایتیبه فعال یبخشتنوع .177

 رقابتی و نسبی مزیت دارای

 یاشبکه منطقه در بستر ییروستا-یتوسعه شهرتقویت نظام نهادی و تصمیم سازی پیوستار  .178

 فرهنگی و تاریخیطبیعی، گرا، منسجم و همسو با صیانت از میراث ایجاد محیط روستاییِ بوم .179

 گسترش گردشگری ایران و و طبیعی میراث فرهنگی، تاریخی آوازهگردشگری و  ارتقاء -17

 پهنه سرزمینو متنوع در  خالق ، فرهنگ مبنا،محوراجتماعآورد، بوم

ل فرهنگ مبنا نمودن صنعت گردشگری در مناطق گردشگری ایران با رویکرد ارتقاء تعام .180

 جامعه میزبان و میهمان

 جذب گردشگران خارجییند افرو تسهیل  سازییتظرف .181

 صیانت و حفاظت فیزیکی، حقوقی و معنایی میراث تاریخی، طبیعی و فرهنگی در مقابل .182

 های مردمیبر مشارکت یدتأکهرگونه تهدید اعم از زوال، تجاوز، سرقت و تخریب با 

، تاریخی گیری از رویکرد برندسازی مکانی و معرفی آوازه قلمروهای خاص میراث فرهنگیبهره .183

ات، از آب )مانند قن یریگبهرهدانش کشاورزی و اث مرتبط با میر ازجملهو طبیعی کشور 

، دانش پاک )آسباد، آسیاب، دستکند( هاییانرژو سدهای تاریخی(،  هاپلکاریز، آب انبار، 

ل، بیابان جنگ به فردمنحصر  یهاگونهکشی و ...( و ابریشمسازی، لنجسنتی تولید )دریانوردی، 

 یامنطقهملی و  یهاموزهو 

 پهنه در بخشای، مذهبی و قومی انسجاممنطقه ملی، نمادها و رویدادهای احیاء و تقویت .184

 کشور جغرافیایی

سازی، ایجاد همبستگی و ارتباط ی برای گفتمانگردشگربخشی به هدف غایی اولویت .185

 المللیاجتماعی سرزمینی در سطح ملی و بین

 دستی صنایع انیبازرگ و تولید تقویت و رو به فراموشی هنرهای احیاء .186

 نحوزه تمدنی ایرا مختلف اقوام ویژه مراسم و هاسنت ها،آیین احیاء هویت، و حفظ .187

نی های زنده بشری، مشاهیر و مفاخر فرهنگ، هنر و حوزه تمدمعرفی و حمایت از گنجینه .188

 ایران
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اقعیت واینترنت اشیاء و واقعیت گسترده )شامل  نوین نظیر هایفناوریکارگیری توسعه و به .189

 کشور یفرهنگمیراث افزوده، واقعیت مجازی و...( در توسعه گردشگری و معرفی 

 یکپارچه گردشگری یهاشبکهو توسعه  هایرساختزتجهیز  .190

 تا آستارا بندر ترکمناز  دریایی شمال -محور گردشگری ساحلی 

 از گواتر تا بندر ماهشهر و دریای عمان دریایی خلیج فارس -محور گردشگری ساحلی 

 یرشعجب -شبستر -سلماس -ارومیه -نقده -میاندوآب -شهرهای بناب :حلقه گردشگری دریاچه ارومیه 

  :آبادپارساصالندوز و  -کلیبر -خدآفرین -جلفامحور گردشگری ارسباران 

 یزد، اصفهان، شیراز و کرمان :فرهنگی -اریخی ت-حلقه گردشگری طبیعی 

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

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

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

 مانشاهکر -ایالم، سوسنگرد، بستان، هویزه، اهوازآبادان، خرمشهر،  )راهیان نور(: محور گردشگری دفاع مقدس- 

  سنندج -کرمانشاه -ایالم -خرم آباد -شهرکرد -یاسوجزاگرس: طبیعی محور گردشگری 

 زاهدان -چابهار محور گردشگری طبیعی 

  کرمان -بم -زاهدان -زابل تاریخی:محور گردشگری 

 قم و شیراز شهرری، مشهد، :گردشگری مذهبی محور 

  غداد، بمرزهای خسروی، مهران، چذابه و شلمچه به شهرهای  دهندهاتصالمحور گردشگری عتبات عالیات: محورهای

 کربال و نجف در عراق

 ندرعباس، یزد، ب زاهدان، ،چابهاردر شهرهای تهران، اهواز، کرمانشاه، تبریز، رشت، مشهد،  :های گردشگری سالمتقطب

 و ایالم اردبیل ،کرمان، شیراز، اصفهان، سنندج

 تان و و سیس قم خراسان جنوبی، سمنان، اصفهان، یزد، کرمان، یهااستاندر  یژهوبه :های گردشگری کویریپهنه

 بلوچستان

 بنداننه -شهداد -کرماندامغان/  -بیابانک خور و -بیرجند/ نائین -طبس -یزد-بافقگردشگری کویری:  هایمحور- 

 کرمان -بم -زاهدان /بیرجند
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 گردشگری هایپهنه و هاقطب محورها، -13 نقشه

 

دسترسی به آن در  ارتقاء و المللیبینارتباطات  ، ارتقاءوسعه شبکه ملی اطالعاتت -18

 قلمروهای استقرار فعالیت و جمعیت

-س بینموردنیاز انتقال و ترانزیت اطالعات در مقیاهای احداث، توسعه و تجهیز زیرساخت .191

 المللی اطالعاتای و بین( منطقهHUBالمللی از طریق ایجاد خدمات هاب )

 و عاتاطال انتقال و تبادل منظوربه همجوار یکشورها به کشور ارتباطی شبکه اتصال تقویت .192

 المللینب ارتباطات برقراری

تبادل  و حضور در نقاط متنوع المللینب، هاب رومینگ المللینبارتقاء پایداری ارتباطات  .193

 ترافیک جهانی

 همه مناطق و فعاالن اقتصادی ساکنان برایپهن باند  خدمات سرعت و کیفیت افزایش .194

 یشگریاپسنجش از دور و ای و خدمات ای منظومهتوسعه ارتباطات ماهوارهحفظ نقاط مداری،  .195

 اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی یهابخشفضایی برای کلیه 
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رتباطات اشبکه ابری برای  و محاسبات کوانتومی اینترنت اشیاء، اربرد هوش مصنوعی،توسعه ک .196

 کشور پهنه پرسرعت و کاربردهای آن در یاداده

 آنامنیت  ارتقاءتقویت حکمرانی خوب فضای مجازی و  .197

استقرار  یهاکانونلجستیک متناسب با  وترکیبی  حمل و نقل شبکه پیوستگی و سازماندهی -19

 فعالیت و جمعیت

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

نیمه  فعالیتنظام سکونتگاهی و مراکز اصلی  دهندهارتباطمحورهای  و تجهیز تقویتتکمیل،  .199

 المللیینبی هاگذرراهبه محورهای اصلی منطبق بر شرقی کشور 

 بندرعباس تا چابهاراز سواحل مکران  گذرراه ارتباطی 

 تا جیرفت کوهکاز مرز پسکرانه سواحل مکران از جاسک تا کرمان و  هایسکونتگاهدهنده ارتباطهای گذرراه 

 بجستان -سبزوار -عسلویه/ بجنورد -شیراز/ شیراز -های بندرعباسگذرراه 

 سمنان -بیرجند /مشهد -کرمان بیرجند / -های کویری کرمانگذرراه 

نیمه  فعالیتنظام سکونتگاهی و مراکز اصلی  دهندهارتباطمحورهای  و تجهیز تقویتتکمیل،  .200

 المللیینبهای گذرراهبه محورهای اصلی منطبق بر غربی کشور 

امل های مرزی به پهنه سرزمین با رعایت کپذیری دروازهپذیری و اتصالتقویت ارتباط .201

 الزامات دفاعی و امنیتی و پدافند غیرعاملمالحظات و 

د، هوشمن ینتأم، زنجیره یندهاافربر دیجیتال شدن  یدتأکسازی شبکه لجستیک با هوشمند .202

اپ ، پهپادها، چهارباتنوآورانه )اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی،  هاییفناور یریکارگبه

 الکتریکی، ناوگان خودران، ...( و تجارت الکترونیک هاییشرانپ، یبعدسه

متناسب با مراکز لجستیک تخصصی کشاورزی، صنعتی و معدنی و چندعملکردی ایجاد  .203

 هایتفعالبر مبنای الگوی مطلوب استقرار تولید کاال  یهاپهنهها و ظرفیت
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 1424 افق در فعالیت اصلی مراکز و سکونتگاهی نظام ارتباطی و المللیبین هایگذرراه -14 نقشه
 

 مناطق مرزی، جزایر ژهیوبه تراکمکممستعد در مناطق فعالیت توسعه و  تیجمع شیافزا -20

 جنوبی سواحل و راهبردی

 مناطق در جزایر و سواحل به توسعه این هایتفعالتخصیص سهم درآمدی حاصله از استقرار   .204

 هاییتفعالدر استقرار  المللیینب و ملی هایگذارییهسرما تسهیل جذب و هامشوقارائه   .205

 در مناطق مرزی یژهوبه جدید

 جزایر و مدیریت یکپارچه آنها برای توسعه ایشبکه و ایمنظومه رویکرد اتخاذ  .206

و  قشم ،یشکدر جزایر با اولویت و بنادر  هافرودگاه رقابتی عملکرد و سطح جایگاه، ارتقای  .207

 ابوموسی

در جزیره  (هایکشتبه  یرسانسوخت) بانکرینگ رقابتی هاییتظرف یسازفعالتقویت و   .208

 قشم
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 هاییتفعالدر مجموعه نظام فعالیتی جزایر )توسعه  جزایر راهبردیتعریف نقش خاص برای   .209

نو، گردشگری، تجارت، ترانزیت، خدمات بندری،  هاییانرژدریامحور نظیر شیالت، 

 ، ساخت و تعمیرات کشتی(یرسانسوخت

 اصلیتقویت پیوند بین جزایر و سرزمین   .210

 متناسب با نقش و عملکرد جزایر هایرساختزایجاد و تقویت   .211

 جزایر توسعه در محلی جامعه مندنظام مشارکت و ینیآفرنقش  .212

 شیدی و امواجبر استفاده از منابع تجدیدپذیر خور یدتأکانرژی با آب و منابع پایدار  ینتأم  .213

 در جزایر

 مهاجرتی به سمت مناطق مستعد کم تراکم هاییانجرهدایت هدفمند   .214

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

مه نی یژهوبهمنابع آب پایدار و ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی مناسب  ینتأم  .216

 شرقی و جنوب شرقی کشور

 یمرز یکوچک و روستاها یدر شهرها تیجمعو افزایش نگهداشت   .217

 داتیتول تیو تقو هایرساختز جادیا یبرا یاز مبادالت مرز یناش هیسرما انیجر تیهدا  .218

 یمحل

 جمعیت و فعالیت در حریم سواحل استقرارممانعت از آزادسازی حریم سواحل و   .219

 گرامردم و محور عدالت سرزمینی حکمروایی نظام و اجتماعی سرمایه ارتقاء -21

 و اجتماعی مسائل در حاکمیتی و دولتی نهادهای پذیریمسئولیت و پاسخگویی افزایش  .220

 فرهنگی

 هنگیفر و اجتماعی مسائل در گیرتسهیل عنوان به حاکمیتی و دولتی نهادهای نقش ایفای  .221

ت دهی به مطالباو نهادهای مرجع در جهت های اجتماعی رسمیافزایش سهم و نقش شبکه  .222

 های شهروندانو خواسته

گیری در خصوص مسائل اجتماعی و ری و تصمیمها در سیاستگذاافزایش اختیار استان  .223

 فرهنگی

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

 حوزه این در تماعیاج و نرم رویکردهای اتخاذ و( محلی
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ها و های اجتماعی و فرهنگی خاص اعتمادسازی و منطبق بر خواستهتمرکز بر فعالیت  .225

 های ساکنان مناطق مختلف سرزمینیشگرا

سازی و اجرای توانمندسازی اجتماعات محلی و مشارکت دادن مردم در فرایندهای تصمیم  .226

 توسعه یهابرنامه

 محورنهادهای غیردولتی و مردم ینیآفرنقشبر  یدتأکبا های اجتماعی کاهش آسیب  .227

ر د مؤثرعنوان یک عامل نهاد بههای مردمگیری و تداوم فعالیت سازمانتسهیل در شکل  .228

 ایاقدامات توسعه

 رمانیدآموزشی، بهداشتی و  یژهوبه ،فراهم نمودن دسترسی عادالنه به زیرساخت و خدمات  .229

 مناطق مرزی و کمتر برخوردار با کیفیت مطلوب در سراسر کشور بخصوص

 حکمروایی انسجام بخش و مدیریت یکپارچه سرزمینی  .230

اتخاذ و اجرای اصول حکمروایی خوب )نظیر فسادستیزی، پاسخگویی، شفافیت،   .231

گرایی( توسط شمولی، حاکمیت قانون، مشارکت، اجماعپذیری، برابری و همهمسئولیت

 های دولتی و حاکمیتینهادها و سازمان

ب و دسترسی به مسکن مناس جمعیت سالم تغذیه ،سالمت ینتأم زندگی، به امید ءقاارت .232

 برای ساکنان همه مناطق کشور

 اجتماعی هاییمهبگسترش پوشش و دسترسی به  .233

 اسالمی -ایرانی ارتقاء هویت ملی و تقویت انسجام -22

 درونیبا مناطق  پیرامونی سرزمینمناطق  یوندهایپتعامالت و  تتقوی .234

 مختلف مناطق امنیت و توسعه در مذهبی هایگروه و اقوام جمعی مشارکت زمینه ایجاد .235

 یژه مناطق مرزیوبه ،کشور

 ی درامنطقهتوسعه  هایسیاستگذاری در یامنطقه یهاتشکلنهادها و  به اختیار تفویض .236

 کشور کالن هایسیاست چارچوب

 در پهنه سرزمین احیا و توسعه نمادهای اسالمی ایرانی با حفظ تنوع فرهنگی .237

 محوراسالمی ایرانی و خانواده سالم سازی سبک زندگیتبیین، ترویج و نهادینه .238
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 و بازدارنده جانبههمهامنیت  نیتأم -23

 امکان و تهدیدات مقابل در راهبردی یآورتاب منظور به ملی قدرت یهامؤلفه کلیه ساماندهی .239

 جانبهههم امنیت و بازدارندگی الگوی قالب در جنگ و تهدید زمان در آنها توأمان یریگبهره

 فارس خلیج ژئوپلیتیکی منطقه در ییافزاهم و همگرایی توسعه .240

 یژه پیرامونوبه ،یررسمیغ یهاسکونتگاهو ممانعت از گسترش  توانمندسازی ی،سامانده .241

 شهرهاکالن

شارکت ید بر متأکبا  یژه مناطق مرزیوبه ،سرزمین مدیریت امنیتی هاییوهش اصالح و تغییر .242

 جوامع محلی

 تینتحقق ام یدر راستا تیامن نیتأم یبرا یو مردم یاجتماع یکردهایدادن رو قرار مبنا .243

 یمردم داریپا

اطق کویر و من حاشیه پذیری نقاط روستایی و شهرهای کوچک و میانی واقع دریتجمعتقویت  .244

 منطقه امنیت ارتقاء منظوربه مرزی

با   (..و. اقتصادی ،، اجتماعیزیستیطمحغذایی، آب، ) جانبههمهیت و بسترسازی امنیت تقو .245

 سرزمین  یآورتابپایداری و   حفظ

 بازدارندگی کنندهتضمین قوی امنیتی -دفاعی سازه تقویت .246

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

 پهنه سرزمین
 و سخت تهدیدات مقابل در آنها پذیرییبآس منظور کاهش به هاسامانه و هاشبکه افزونگی .247

 دامها امکانکردن فراهم و  گیاهی و...( ،یستیز ی،فرهنگامنیتی،  ،الکترونیکبری)سانرم 

 بحرانی شرایط درآنها ضروری  کارکردهای

و  هاسامانه یرسازادیو پا یبخشتنوعو  هایرساختز سازییمواز ،دیراهبر سازییرهذخ .248

 هاشبکه

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

 سرزمین در جمعیت و فعالیت استقرار در نیاز مورد فرهنگی قومی یهاتناسب رعایت .250

 مهم و یسات حیاتی، حساستأس تجمیع از تمرکززدایی و جلوگیری .251
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 و سازیکوچک حساس، و حیاتی هاییرساختز پایدارسازی و پذیریآسیب کاهش .252

 پشتیبانی و خدماتی هایسامانه سازیموازی

ح های رصد، پایش و تشخیص تهدیدات زیستی در سطویرساختزو  هاسامانهتقویت و توسعه  .253

 یژه در مناطق مرزیوبهکالن ملی 

 یو مل یامنطقه ،یبحران در سطوح محل یکپارچه تیریمدفرماندهی و  یکارها ساز و جادیا .254

 در یبحران و رمترقبهیغ وقوع حوادث از یناش اثرات یسازحداقل و یساتتأس یمنیا ارتقاء .255

 همجوار مناطق بر یاهستهو  برق ،یمیپتروش گاز، نفت، عیصنا

 سازمان فضایی مطلوب (5ماده 

آفرین، قشنو چندعملکردی، اقتصاد متنوع و دریاپایه، نظام سکونتگاهی پویا و  یچندمرکزشبکه چندسطحی، 

دی و سواحل ویژه در مناطق مرزی، جزایر راهبرتراکم بهافزایش جمعیت و توسعه فعالیت در مناطق مستعد کم

است که  1424 های سازمان فضایی ایران در سالترین ویژگیجنوبی و پیوند مناسبات ایران با دنیا، از مهم

 منجر به توسعۀ متعادل، متوازن و انسجام فضایی سرزمین شده است.

های ترانزیت گذرراهزمین ایران به عنوان قلب منطقه جنوب غرب آسیا، نقشی مفصلی در مسیر سر

از این موقعیت راهبردی  یمندبهرهکند. و شبکۀ اطالعات و ارتباطات آسیا و اروپا ایفا می یامنطقهو  المللیینب

 ست.ان در منطقه شده او مزایای اقتصادی آن، منجر به ارتقاء وزن ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی ایر

دو  مناسبببات سببیاسببی، اقتصببادی، اجتماعی و فرهنگی ایران با کشببورهای منطقه و جهان در پیوند

و با  المللیینبسببطح برقرار اسببت. در سببطح اول، شببهر تهران با نقش مدیریت، نظارت و راهبری ارتباطات 

ابهار، رشت و چ، اصفهان، کرمان، زاهدان، همکاری شهرهای تبریز، مشهد، کرمانشاه، اهواز، بندرعباس، شیراز

ساخته شور با جهان را برقرار  سته ساری تعامل ک شهرهای جهانی پیو شبکۀ  سطح دو به  وم با اعطاء اند. در 

ان مرکز مرزی )به عنو یهااسببتانمرزی به شببهرهای الیۀ پیرامونی سببرزمین در نقش مدیریت تعامالت میان

ی مرز مشترک مرزی با کشورهای همسایه(، ارتباط ایران با همسایگان دارانتسهیل و پشتیبانی تعامالت میا

 آبی و خاکی برقرار است.

مبادالت  هایی نظیر کانونچابهار به عنوان درگاه اقیانوسی و داالن اقتصادی سرزمین، با ویژگی

 ینیآفرنقش المللیینباقتصادی دریاپایه، قطب تجارت و محور اصلی ترانزیت منطقه مکران در شبکۀ ارتباطات 

 کند.می
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قویت شده تکاال در دو سوی مرز  ینتأماتصال شهرهای مرزی به مبادی مرزی و مراکز توزیع و  هاییرساختز

شی سایه در  -درمانی -و خدمات آموز شورهای هم شهروندان ک شگری به  ی سکونتگاهی مرز یهاکانونگرد

 .شودیمارائه 

 و متناسب با اثرات زیستیطمحاستقرار فعالیت و جمعیت در قلمروهای مستعد توسعه شکل گرفته و سازگار با 

 احلی،سهای دریایی و اکوسیستم یژهوبه ،است. قلمروهای منحصر به فرد و ارزشمند طبیعی تغییر اقلیم

کوسیستمی شده است. خدمات ا احیاءهای آبی کشور حفاظت و ها و پیکرهها، رودخانههای طبیعی، تاالبجنگل

ماندها با انواع پس یژهوبهمحیطی  هاییندهآالو در ارزیابی اقتصادی لحاظ شده است و  یگذارارزش سرزمین

 .اندشدههای نوین مدیریت وریفنا

ادل های آبخیز تحقق یافته و رویکرد حکمروایی پایدار آب و تعمدیریت جامع و یکپارچه حوضبببه

یت از طریق کیفی بین منابع و مصارف جاری است. آب پایدار مورد نیاز استقرار فعالیت و جمعبخشی کمی و 

آب دریا و  ییزدانمکاز منابع آب سبببز، منابع آب نامتعارف مانند  یبرداربهرهمدیریت هوشببمند منابع آب و 

 شده است. ینتأمآب خاکستری  بازچرخانی

زنده و هیدروکربوری و تجدیدپذیر، تعاملی سا هاییانرژاز منابع غنی  یمندبهره واسطهبهایران 

ادرات و ژئوپلیتیک در زمینه ص یهاحوزهدوجانبه با کشورهای همسایه و کشورهای واقع در عمق راهبردی 

 ضمن دستیابی در سطح منطقه، المللیینبهای نامهتفاهمو  هایمانپتبادالت انرژی دارد. همچنین، با انعقاد 

حیط زیستی هدف در کشورهای همسایه، روابط فرهنگی و اجتماعی را تعمیق بخشیده و معضالت م به بازارهای

 .استده کرمرزی را تضمین  یهاآبگرد و غبار را مهار و پایداری منابع  یهاکانون یژهوبهمنطقه 

زنجیره  در باال، ضمن کاهش خام فروشی، یصادراتبا ارزش  یانبندانش کشور با تولید محصوالت متنوع

 المللینبمنعطف و محلی در تولید و رقابت در عرصه روابط  هاییاستساست. ده کر ینیآفرنقشارزش جهانی 

تباطات و وری اطالعات و ارفنااست. مراکز رشد  در مناطق مرزی ساماندهی شده یررسمیغاقتصاد  اتخاذ و

عت را برقرار نوآورانه ارتباط مطلوب دانشگاه و صنکارآفرینی های بومزیستمناطق دیجیتالی توسعه یافته و 

 نموده است.

از  یبرداربهرهتوسعه یافتگی با  در افقهای فعالیتی کشاورزی سرزمین ها و کانونها و قطبپهنه

 همکار یهاشبکهقالب  ای درمنطقهوهای سرزمین و تحوالت فناورانه در مقیاس فراملی، ملی  و قابلیت هایتمز

 یهاپهنهدر  تولید محصوالت راهبردی و ویژه صادراتی با ارزش افزوده باال .کنندیم ینیآفرنقش میندر سرز

 است.ده کرامنیت غذایی را فراهم  ینتأموری تولید کشاورزی و مستعد توسعه، افزایش بهره
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وسعه ترویکرد خام فروشی مواد معدنی متوقف شده و سهم ارزش افزوده صنعت و صنایع معدنی با کاربست 

بر  دار ملی مبتنیهای صبببنعتی و معدنی اولویتتحقق یافته اسبببت. مراکز فعالیت 1424در افق  ایخوشبببه

 .نمایندیمای در قالب شبکه همکار در پهنه سرزمین ایفای نقش های منطقهها و مزیتتخصص

وازة ایران آگردشگری جذاب،  هایها، محورها و قطبهای گردشگری سرزمین در قالب پهنهها و قابلیتمزیت

ده بر مدار های در حاشببیه مانارتقاء داده اسببت. اسببتقرار برخی سببکونتگاه المللیینبرا در حوزة گردشببگری 

 گردشگری، عاملی مهم در توسعۀ مطلوب و خروج آنها از انزوا است.

سال  ست. تحدید جمعیت در منطقه کال 1424در  سرزمین ایران ا شهری تهران همچنان پایتخت  ن

 تهران و تمرکززدایی فعالیتی از شهر عامل مهمی در تعدیل جمعیت تهران است.

از، ارتقاء جایگاه عملکردی و خدماتی شبببهرهای مشبببهد، اصبببفهان، تبریز، شبببیراز، کرمانشببباه، اهو

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

رسانی تمراتب خدماهای صنعتی و جمعیت در شهر تهران هستند و نظام سکونتگاهی و سلسلهتمرکز فعالیت

 پهنه کشور را به تعادل رسانده است.

شببببکۀ شبببهرهای سبببطح دو و مجموعۀ شبببهرهای همکار آنها که در پیوند عملکردی و خدماتی با 

ستقرار متعادل فع سطح یک قرار دارند منجر به ا شده اشهرهای  سرزمین ایران  ست و با الیت و جمعیت در 

عالیت قالب محورها و پهنهف ای نطقهدر سبببطوح فراملی، ملی و م افزاهمهای عملکردی های هم پیوند در 

 کنند.می ینیآفرنقش

ری با ریزی در مقیاسببی فراتر از مناطق کالنشببهها به عنوان سببطح فضببایی جدید برنامهشببهرمنطقه

سجام و تعانهآفرینی در پهنقش صلی ان سرزمین، عامل ا شمال و جنوب، شرق و غرب و میانۀ  ضایی های  دل ف

 در سازمان فضایی سرزمین هستند.

رویی کندهدر راستای جلوگیری از تشدید پدیدة تمرکز در سرزمین و ممانعت از گسترش کالبدی و پرا

 یژهوبه است مدیریت مناطق کالنشهریترین سیشهری به مهممناطق کالنشهری، تمرکززدایی از مناطق کالن

شد جمعیتی ر ،در شهرهای تهران، اصفهان، کرج، مشهد، رشت، تبریز و شیراز تبدیل شده است. به همین منظور

 شهری کشور محدود شده است.و کالبدی در شهرهای مادر همه مناطق کالن

مات ظام سکونتگاهی، خدنظام بهداشت و درمان و آموزش عالی کشور متناسب با سطوح یک و دو ن

ناسبی که کنند و با توزیع فضایی متخصصی سطح یک و دو را در حوزة نفوذ عملکردی این شهرها ارائه می

ه سرزمین رسانی بهداشت و درمان و آموزش عالی در پهنصورت گرفته، سازمان مطلوب و متعادلی از خدمات

 برقرار است.
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سته حمل و نقل ترکیبی و لجستیک سب با کانون شبکه پیو سازممتنا ستقرار فعالیت و جمعیت  اندهی های ا

در سه  هانههزی کاهش زنجیره تأمین و توزیع بار ویندهای افر سازیبهینه جهت لجستیکی در اند. مراکزشده

س، ملی، منطقهالمللیینبسطح  سب با الگوی ا صنعتی متنا تقرار ای و مراکز لجستیک تخصصی کشاورزی و 

برون، آستارا، اینچهاند. میرجاوه، میلک، ماهیرود، دوغارون، سرخس، جمعیت در سرزمین ایجاد شدهفعالیت و 

شهر، بندر امام خم سک، بندرعباس، بو شلمچه، چابهار، جا سروی،  شماق، خ سیرانبند، با ، )ره( ینیبازرگان، 

شبکهعنوان دروازهبندر امیرآباد و بندر انزلی به شور با  صلی ارتباطی ک المللی، برخی از های بینجریان های ا

 هستند. المللیینبمراکز لجستیک در سطح 

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

 

 الزامات تحقق و اجرایی شدن سند

ای و بازنگری دوره آمایش مطالعات پویایی و استمرار و استقرار نظام راهبری توسعه سرزمینبه منظور  (6ماده 

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

های اجرایی، نهادهای دستگاهکلیه برداری نماید. سامانه پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور را تهیه و آماده بهره

های مکانی مستند و مورد نیاز سامانه، غیردولتی و بخش خصوصی موظف هستند ضمن تکمیل اطالعات و داده

گذاری، تولیدی و مشارکتی خود را قبل از مراحل تصویب و اجرا ، سرمایهیاتوسعهعمرانی،  یهاپروژهو  هاطرح

آمایش سرزمین انطباق آن را با اسناد آمایش سرزمین در  یعال یشوراو دبیرخانه ده کردر سامانه مذکور ثبت 

 ها منوط به نتیجه استعالم از سامانه است.سطح ملی و استانی بررسی نماید. اجرای این طرح

 ییدتأز و سازوکار اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه تهیه و پس ا نامهینآئ: 1تبصره 

 .خواهد شد آمایش سرزمین تصویب یعال یشورادر ن تخصصی کمیسیو

 رد 2/5/1396مورخ  یعال یشوراملی آمایش سرزمین مصوب  هاییریگجهتاینکه به : با توجه 2تبصره 

 .شودیم هایریگجهت 4 و 3جایگزین مواد  این سند، 4ماده تدوین این سند مورد توجه بوده است، لذا 
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 سالهپنجی توسعه هابرنامهای، های توسعه منطقهمفاد این سند را در تدوین برنامه سازمان مکلف است (7ماده 

ی که سازمان فضایی اگونهبه ،ی ساالنه لحاظ نمایدهابودجهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین تنظیم 

 .دشومحقق  1424مطلوب افق 

بندی ظرف مدت یکسال نسبت به منطقه ربطیذاجرایی  یهادستگاهسازمان موظف است با همکاری ( 8ماده 

ای اقدام نموده و پس و تدوین اسناد آمایش منطقه 1424سازمان فضایی مطلوب افق  بر اساسآمایشی کشور 

 .دکنارائه  یعال یشوراکمیسیون تخصصی، برای تصویب به  ییدتأاز 

باشند. سند ملی آمایش سرزمین می های اجرایی ملی و استانی مکلف به رعایت مفادتمامی دستگاه (9ماده 

های ابالغی دبیرخانه، نسبت اجرایی مکلفند با هماهنگی کامل با دبیرخانه و در چارچوب بخشنامه یهادستگاه

 یتیمأمورهای الزم به منظور اجرای مفاد مرتبط با حوزه ها و یا بخشنامهبه تدوین تمهیدات، دستورالعمل

 یشورادر  ییدتأصویب سند اقدام نموده و برای طی مراحل بررسی و پس از ت سال یکخویش، ظرف مدت 

 .ندکن، به دبیرخانه ارائه یعال

نسبت به تدوین الیحه اصالح قانون  ربطیذاجرایی  یهادستگاهوزارت کشور مکلف است با همکاری  (10ماده 

اقدام نموده و برای  سال یکظرف مدت  سند،مفاد یاسی کشور و اصالح ضوابط مربوطه با توجه به تقسیمات س

 .دکنارائه  یعال یشورابه  ییدتأبررسی و 

 سازمان تجارت، و معدن صنعت، وزارت کشاورزی، جهاد وزارت همکاری با است مکلف نیرو وزارت (11 ماده

 آب مصوبه نویسیشپ تهیه به نسبت سند مفاد به توجه با و بودجه و برنامه سازمان و زیستیطمح حفاظت

 به بررسی برای و اقدام سالهپنج حداکثر یهادوره در آن بازنگری و سال یک مدت ظرف ،یزیربرنامه قابل

 .دکن ارائه یعال یشورا به تصویب و کمیسیون

 نظر در با را ایمنطقه و ملی کشت الگوی؛ سند مفاد به توجه با است مکلف کشاورزی جهاد وزارت (12 ماده

کرده  اقدام سالهپنج حداکثر یهادوره در آن بازنگری و سال یک مدت ظرف مصوب یزیربرنامه قابل آب گرفتن

 .نماید ارائه یعال یشورا به تصویب وبه کمیسیون تخصصی  بررسی برای و

 یهانقشه تهیه به نسبت است مکلف کشاورزی جهاد وزارت سرزمین، اراضی کاربری تغییرات پایش منظور به

 اراضیهمچنین  .دهد قرار دبیرخانه اختیار در و نموده اقدام سالهپنج صورت به ملی سطح در اراضی کاربری

 جهاد وزارت توسط آمایش، استانی و ملی سند مطالعات هاییافتهبا توجه به  کشاورزی )مرغوب( مستعد

 بررسی برای و تعیین سال یکظرف مدت  نیرو وزارت و کشور بودجه و برنامه سازمان همکاری با و کشاورزی

 .دکن ارائه یعال یشورا به تصویب وبه کمیسیون تخصصی 
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وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با توجه به سند و با همکاری سازمان برنامه و بودجه  (13ماده 

اتاق بازرگانی، صنایع،  ،وزارت نیرو ،، وزارت جهاد کشاورزیزیستیطمحکشور، وزارت نفت، سازمان حفاظت 

و  به کمیسیون اقدام و برای بررسی صنعتی ملی و استانی هاییتاولوتعیین نسبت به  معادن و کشاورزی

 ارائه نماید. یعال یشوراتصویب به 

ها و واحدهای صنعتی دولتی ، بنگاههاشرکت، مؤسساتی عمومی، های اجرایی، نهادهاکلیه دستگاه (14ماده 

خود نسبت به ایفای  هاییتفعالجغرافیایی  یهاحوزهو غیردولتی و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در 

 .ندکن، سالمت جامعه و میراث فرهنگی و طبیعی اقدام زیستیطمحمسئولیت اجتماعی در قالب حفظ 

مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است با همکاری  یعال یشورادبیرخانه  (15ماده 

نسبت به تبیین الگوی توزیع فضایی و محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با  ربطیذ اجرایی یهادستگاه

 ارائه نماید. یعال یشورااقدام و برای بررسی و تصویب به  سال یکتوجه به سند ظرف مدت 

وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت شش ماه با همکاری سازمان نسبت به تعیین محدوده ( 16ماده 

.دکنارائه  یعال یشوراهر شهرمنطقه اقدام و برای تصویب به 



 

 
 

 


