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قانون احكام  32قانون برنامه شــشــم توســعه جمهوري اســالمي ايران و ماده   26به اســتناد جزء يك بند الف ماده 
شورايعالي آماي     شور،  سعه ك سه    دائمي برنامه هاي تو سرزمين در جل ستان     ،11/12/1399مورخ ش  سند آمايش ا

 در دو قسمت راهبردي و اجرايي به شرح زير تصويب نمود: 1410بختياري را درافق  و محال چهار
 

 

 چهار محال و بختياري استان آمايش سند
 تعاريف و مفاهيم -1ماده 

 :رونددر اين سند اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي
 شورايعالي آمايش سرزمين  :شورايعالي
 دبيرخانه شورايعالي آمايش سرزمين  دبيرخانه:

ي، هاي اجتماعي، فرهنگهاي جامعه در حوزهاهداف بنيادين غايت خواست اهداف بنيادين توسعه فضايي استان:
ــادي و زيســـت ــي و مبتني بر ارزشاقتصـ م بر هاي حاكانها و آرممحيطي بوده كه در قالب رويكرد تفكر ارزشـ

ها و احصاء مسائل جامعه استخراج شده و اي، شناخت قابليتمنطقه -جامعه، احكام و الزامات اسناد فرادست ملي  
 باشد. انداز توسعه استان ميمبنايي براي طراحي چشم

ل روندها و حلياي مبتني بر تنقش استان در تقسيم كار ملي و منطقه اي:نقش استان در تقسيم كار ملي و منطقه
اي هاي و بررسي دقيق بر روي منابع، استعدادها و شايستگيگرايشات پيشين، الزامات اسناد فرادست ملي و منطقه

(متناسب با  ايهاي فعلي يا آتي استان در دو سطح جداگانه ملي و منطقهها و مزيتبالقوه يا بالفعل و نيز تخصص
 شود.تعريف ميشعاع عملكردي هر نقش يا تخصص) شناسايي و 

ستان و مأموريت      سعه ا شم انداز تو انداز، تصــوير آينده مطلوب و دلپذير يك جامعه بوده كه چشــم هاي آن:چ
سبب اجماع، ترغيب و جهت    شفافيت، جذابيت، يكپارچگي، جامعيت و برانگيزانندگي آن،  هي به دباورپذيري، 

 -توسعه استان مبتني بر الزامات اسناد فرادست ملي     اندازشود. چشم  همه نيروهاي توسعه در راستاي تحقق آن مي  
شده، شناخت قابليت     اي، اهداف بنيادين، عدم قطعيتمنطقه شناسايي  اي هها و احصاء مسائل استان، ديدگاه   هاي 

نخبگان و مقامات ارشد استاني و منبعث شده از نقاط لنگرگاهي (عملكردهاي اصلي استان، آوازه يا بِرند استان و 
ــتخراج ميدر چارچوب رويكرد آينده...)  ــود. ماموريتنگاري اس ــازوكار  ش ــتان نيز منبعث از س ــعه اس هاي توس

هاي توســعه اســتان و ها و تخصــصگيريدهنده جهتانداز، بازتابشــناســايي اهداف بنيادين و اســتخراج چشــم
 باشد.دار توسعه استان ميها يا قلمروهاي اولويتعرصه

شد، هاي متعدد ممكن باتواند پاسخگوي آيندهبردهاي پابرجا راهبردهايي هستند كه ميراه راهبردهاي پابرجا:
ها، موجب خسارت شديدي شود. در سند آمايش استان، اين راهبردها، راهبردهايي كه در برخي آيندهبدون آن

ربردپذيري) در تمامي اهستند كه مبتني بر كاربست تكنيك سناريونگاري، از بيشترين پابرجايي (ثبات، كارايي و ك
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دار سازي تحقق سازمان فضايي افق توسعه يافتگي استان برخورسناريوهاي مختلف توسعه فضايي استان و زمينه
 هستند.

اي بندي كالن نظام فضايي يا همان طرح پايه آمايش استان، مبتني بر راهبردهشكل بندي كالن نظام فضايي:شكل
هاي اصلي اين راهبردها، قلمروهاي اصلي و مراكز عمده زيست و فعاليت، شبكه   پابرجا و استنتاج الزامات فضايي   

سب       زيربنايي و كريدورهاي ارتباطي و قلمروهاي اولويت ستقرار جمعيت و قلمروهاي نامنا سعه فعاليت و ا دار تو
 نمايد.توسعه فعاليت و استقرار جمعيت استان را مشخص مي

ها ر فعاليتتهاي نواحي(مناطق) استان در قالب كُدهاي تفصيلي  تخصص  هاي توسعه استان:  ها و اولويتتخصص 
 گردد. بندي كالن نظام فضايي طرح ميدار توسعه در اين نواحي (مناطق) در راستاي شكلهاي اولويتو عرصه

ن هاي معيني كه در جهت رسيدمجموعه اقدامات و دستورالعمل ها در استان:هاي سرزميني توسعه بخشسياست
ستان، در چارچوب  شده تعيين و به اجرا    به هدف يا اهداف موردنظر در برنامه آمايش ا شخص  هاي راهبردهاي م

 شود. گذاشته مي

ي الگوي بندهاي مختلف شــكلاز رويهم گذاري اليه تصــوير ســازمان فضــايي اســتان در افق توســعه يافتگي:
دمات اجتماعي، الگوي نظام خدمات برتر، الگوي ها، الگوي نظام ســـكونتگاهي، الگوي نظام خاســـتقرار فعاليت

ــبكه ــوي بنديهاي پهنههاي پايه نظير اليههاي زيربنايي به همراه اليهش ــوري و ... تص ــيمات كش ر هاي طبيعي، تقس
 گيرد.بندي سازمان فضايي استان را شكل ميشكل

ستان: برنامه ستا كه در چارچوب يك  نگ و همهاي هماهها و پروژهاي از طرحمجموعه هاي اجرايي آمايش ا را
هاي هاي كالن و روشگيريها در چارچوب جهتگيرند و با اجراي آنبرنامه(بخشــي يا ســرزميني) شــكل مي  
 شود.هاي برنامه آمايش استان محقق مياجرايي از پيش انديشيده شده، هدف

گانه كشــور كه ســي 2بريز درجه هاي آســهم آب اســتان از منابع آب تجديدپذير حوضــه ريزي:آب قابل برنامه
تان منتقل اي، منابع آب به اسهاي انتقال بين حوضهاستان يكي از ذينفعان آن حوضه آبريز بوده و يا از طريق طرح

شامل منابع متعارف(سطحي و زيرسطحي) و منابع آب غيرمتعارف (پساب و      شود. منابع آب قابل برنامه مي ريزي 
 باشد.زدايي دريا) مين سرزميني و منابع آب نمكشور دروشور و لبمنابع آب

 استان چهارمحال و بختياري به قرار زير است: سند راهبردي آمايش -2ماده 
 اهداف بنيادين -2-19
 اقتصادي بازدهي و كارايي -

 ايمنطقه هايتعادل عدم كاهش و اجتماعي عدالت گسترش -

 طبيعي منابع و زيست محيط از حفاظت و بهبود -

نيت اســتان از طريق بكارگيري الزامات دفاعي، امنيتي، پدافندغيرعامل و مديريت بحران ارتقاء ســطح ام -
 اي استانهاي توسعهدر برنامه

 اينقش استان در تقسيم كار ملي و منطقه -2-20
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 ملي كار تقسيم در استان تخصصي وظايف و نقش
 بخش صنعت -

سي،    فلزات ساخت  هاي زير بخش سا شين  ساخت  ا ساخ  آالت،ما ستگاه  تتجهيزات و سندگي،  هايد  برقي، ري
تبديلي و  هاي بروجن و شهركرد و صنايعبافندگي و منسوجات در قلمرو فضايي شرق استان با تاكيد بر شهرستان    

 تكميلي در كل استان.
 بخش گردشگري -

 هاي گردشگري طبيعي، ورزشي، عشايري و سالمت در كل استانزيربخش
 حمل و نقل -

 لردگان-بروجن-ر در قلمرو فضايي محورهاي شهركردزير بخش ترانزيت كاال و مساف
 كشاورزي -

داري عسل، پرورش ماهي وجنگل  ابريشم و زنبور  كرم پرورش مرغداري، هاي باغداري، دامداري،زير بخش   
 در كل استان.

 خدمات -
 اجتماعي در كل استان. مددكاري و بهداشت هاي آموزش،زير بخش  

 اير تقسيم كار منطقهتعيين نقش و وظايف تخصصي استان د
 كشاورزي -

 هاي كشاورزي ارگانيك، دامداري سنتي و صنعتي، كشت گياهان دارويي در كل استان.زير بخش 
 معدن و صنعت -

ــان، كيار، بروجن و   زير بخش  ــيميايي در قلمرو فضــايي شــهركرد، فارس هاي معدن، صــنايع معدني و صــنايع ش
 لردگان و صنايع دستي در كل استان.

 گردشگري -

 هاي گردشگري فرهنگي، مذهبي و تاريخي در كل استان.زير بخش 
 نقل و حمل -

 هاي زيست و فعاليت در قلمرو فضايي پهنه هاي مركزي استان.هاي پيوندكانونزير بخش

 استان توسعه اندازچشم -2-21
ــتان ــرمايه از برخورداري با بختياري و چهارمحال اس ــاني س  و ميقو عتنو جغرافيايي، موقعيت اجتماعي، و انس

 در عتي؛صــن هايظرفيت و تجديدپذير هايانرژي و معدني طبيعي، منابع پراهميت، آبخيز هايحوضــه فرهنگي،
  ارايد و شــده شــناخته »آباد و پاك سرزمين « عنوانبه طرح افق پايدار، در توســعه به يابيدســت راســتاي
 :بود خواهد زير برجسته هايويژگي
 و بآ منابع مديريت در موفق توســعه، در مؤثر و ســالم زيســتي محيط داراي ،فعال و توانمند ســالم، جمعيتي

ــهور تجديدپذير، هايانرژي از برداريبهره ــگري در مش  و تحقيق در ممتاز جايگاه از برخوردار پايدار، گردش
 در راهبردي موقعيت از برخوردار و پرمزيت ســبز صــنعت داراي كشــاورزي بخش در وريبهره و توســعه
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با  خاك و آب نيازهاي و منابع بين توازن و فعاليت و جمعيت بهينه توزيع بر متكي كشور،  ارتباطي ورهايكريد
 .رعايت الزامات و مالحظات دفاعي، امنيتي و پدافندغيرعامل

 هاي توسعه استانماموريت -2-22
  فعال و توانمند سالم، جمعيتي  -

   توسعه اهداف به بييادست در پذيريرقابت ارتقاي و كار و كسب فضاي بهبود

   كشور توسعه هايبرنامه با متناسب اشتغال نرخ به يابيدست براي موجود منابع تمام از خالقانه استفاده

   اجتماعي سرمايه ارتقاي و استان اقتصاد در خصوصي بخش حداكثري مشاركت زمينه آوردن فراهم

   اجتماعي طنشا پويايي هدف با فرهنگي و ديني هايبرنامه اجراي و طراحي

  توسعه در مؤثر و سالم زيستي محيط داراي -

 ...)  و داريآبخوان آبخيزداري،( استان طبيعي منابع و زيست محيط بهبود و حفظ

  روستايي  وامعج اولويت با معيشتي  هايظرفيت عنوانبه استان  طبيعي منابع و زيست  محيط از برداريبهره و نقش تعريف
 عشايري و

  تجديدپذير هايانرژي از برداريبهره و آب منابع مديريت در موفق -

 در سقف آب قابل برنامه ريزي استان سطحي هايآب منابع از مناسب برخورداري رويكرد با آب منابع مديريت

   اقتصادي مختلف هايبخش فعاليت در آب وريبهره شاخص افزايش

  دپذيرتجدي منابع از حاصل هايانرژي عرضه و توليد حوزه در توسعه

  پايدار گردشگري در مشهور -

 گردشگري در پذيريرقابت شاخص ارتقاي

 گردشگري حوزه در خدماتي هايكار و كسب افزوده ارزش سهم افزايش

  كشاورزي بخش وريبهره و توسعه و تحقيق در ممتاز جايگاه از برخوردار   -
   كشاورزي بخش متنوع محصوالت در توليد راندمان افزايش

 زيست محيط پايداري به آسيب بدون شيالت و طيور و دام پرورش هايشيوه در سعهتو و تحقيق

   كشاورزي بخش در ارگانيك و سالم هايفراورده و محصوالت توسعه

   گياهي داروهاي و دارويي گياهان مناسب عرضه و توليد براي توسعه و تحقيق
 پرمزيت و سبز صنعت داراي -

 و رفلزيغي كاني آالت،ماشــين منســوجات، صــنعتي هايگروه در ويژه به موجود صــنعتي توليد هايظرفيت كردن فعال
 اساسي فلزات

   صادرات رويكرد با استان كشاورزي و صنعتي توليدات استانداردسازي

   اطالعات فناوري بر تأكيد با استان خدمات و كاال عرضه و برندينگ

   استان طبيعي ابعمن و زيست محيط و نسبي هايمزيت با سوهم صنعتي توسعه

  استان ايتوسعه هايبخش ساير با سوهم استان معدني هايمزيت از استفاده
  كشور ارتباطي كريدورهاي در راهبردي موقعيت از برخوردار -

  ملي و ايمنطقه استاني، سطوح در هاظرفيت تمام از استفاده با استان ارتباطي كريدورهاي توسعه
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  تفعالي و جمعيت بهينه توزيع -
   روستايي و شهري نقاط نقش تقويت با سكونتگاهي شبكه ساختار صالحا

   سوانح و طبيعي هايبحران با مقابله براي آمادگي ايجاد و غيرعامل پدافند توسعه

  خاك و آب نيازهاي و منابع بين توازن -

 بخشي توسعه هايبرنامه تدوين در استان سرزميني توان به توجه        
 جاپابر راهبردهاي -2-23
 سكونتگاه هر هاينقش و ها مزيت در توانمندي به توجه با اقتصادي هايفعاليت به بخشي تنوع و توسعه -

 دارويي و آشاميدني غذايي، محصوالت توليد در صادراتي استانداردهاي بسط -

 يمحيط هايتوان به توجه با...)  و دام ، آبزيان بادام،( مزيت داراي كشاورزي اقالم توليد بر تمركز -

 جديد هايسرمايه جذب و سرمايه خروج كاهش منظور به جديد مالي بازارهاي ايجاد -

 ...) و هانهاده فناوري، سرمايه، انساني، نيروي( توليد عوامل كارايي ارتقاي -

 آشــاميدني و غذايي محصــوالت مزيت، داراي معدني هايكاني فرآوري با مرتبط هايفعاليت توســعه -
 گياهي داروهاي توليد و ارگانيك و سالم

 ...) و گذاريسرمايه صندوق بيمه،( توليد از حمايت -

 استان برند از استفاده با استان خدمات و محصوالت بازار معرفي و تقويت توسعه، -

 ها و مزيت هاي استان توسعه و تقويت گردشگري پايدار متناسب با قابليت -

 اهآن ظرفيت به توجه با هاگلجن و مراتع به وابسته اقتصادي هايفعاليت به بخشي تعادل -

 توسعه محورهاي بر مستقر صنعتي هايكانون در توليد زنجيره تكميل -

  شهري مهم هايكانون جايگاه و نقش ارتقاء با استان مركزي چند توسعه -

 خدمات طحس ارتقاي و هازيرساخت توسعه طريق از گاهيسكونت مراتبي سلسله شبكه به بخشي تعادل -

 گذاريسرمايه به خصوصي بخش تشويق و حمايت -

 ايتوسعه محورهاي راستاي در استان نقلي وحمل هايشبكه تقويت -

 استان در ريلي شبكه از برداريبهره و احداث در تسريع -

 سرمايه خروج و مهاجرت كاهش منظور به...)  و خدمات درآمد، اشتغال،( اجتماعي رفاه سطح افزايش -

 خدمات و زيرساخت متناسب توزيع -

 اجتماعي عدالت تأمين بر تأكيد با ملي منابع از سهم ايشافز -

 يك هر نفوذ حوزه جمعيت با متناسب استان ثانويه مراكز در خدمات سطح ارتقاء -

 منطقه در شهركرد صنعتي-شهري ناحيه نقش ايفاي براي سازيزمينه -

 آن رويهبي رشد و شهركرد در پيراموني شهرهاي ادغام از جلوگيري -
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  وعموض  به ويژه نگاه با گردشگري  نقش داراي گاهيسكونت  نقاط در خدمات و هازيرساخت  توسعه  -
 گردشگري

  از استفاده  اب فاضالب  تصفيه  و آوريجمع هايشبكه  تجهيز و تكميل و آب منابع آلودگي از جلوگيري -
 دولتي و عمومي هايگذاريسرمايه

 ه ريزي ابالغياستان در سقف آب قابل برن آب منابع از زيست محيط سهم رعايت -

 پاك و پذير تجديد منابع از انرژي توليد -

 پايدار توسعه راستاي در) انرژي و خاك آب،( منابع هدررفت كاهش -

 داريآبخوان و آبخيزداري به مربوط هايفعاليت توسعه -

 استان) توسعه اندازچشم (تصويراستان  فضايي نظام كالن بنديشكل -2-24
 دار استقرار جمعيت قلمروهاي اولويت

اه، فرودگ ،ينظام ،ييروســتا ،يشــهر يهامحدوده كه شــامل تيشــده ســكونت و فعال تيتثب يقلمروها -
ض  يصنعت  ينواح سازمان   يكشاورز  يو ارا ضا موجود در  ستان  ييف ست.  ا  يو جنوب يمركز ،يشرق  يدر نواح ا

 برخوردار هستند.  يشترياستان از تراكم ب
لبه در  شتريبرخوردار هستند ب تيوسعه مراكز سكونت و فعالو ت جاديا يبرا ييكه از توان باال ييقلمروها -

درصد از سطح استان براي استقرار جمعيت در نظر گرفته شده        10در كل نزديك به .دارد استان گسترش   يشرق 
 است. 

ستان        - سكونتگاههاي ا سعه  صه اولويت دار تو سيار         (كانونعر شهرهاي ب شهري و  ستا ستايي، رو هاي رو
هاي ســامان، كوهرنگ، بن، اردل، فارســان و كيار اســت. افزون براين، براي توســعه كوچك) شــامل شــهرســتان

ستان    كانون شهر شهري كوچك  ستان       هاي  شهر شتري برخوردارند و  شهركرد، لردگان و اردل از اولويت بي هاي 
 هاي شهري متوسط و بزرگ خواهد داشت.بروجن بيشترين اولويت را براي توسعه كانون

 دار توسعه فعاليت قلمروهاي اولويت
 قلمروهاي اولويت دار توسعه فعاليت هاي بخش كشاورزي

 و مساحت كه است استان موجود كشاورزي اراضي نخست  اولويت كشاورزي  هايفعاليت خصوص  در -
 .يابدمي كاهش غرب به شرق از هاآن تراكم

ضي  دوم اولويت  - ستند  ارا شاورزي  براي را توان باالترين كه ه صوص  به ك شت  خ اين  .دارند آبي ك
 است. گرفته قرار استان شرقي هايدشت مجاورت در قلمروها(اراضي)

 شت ك همچنان اما دارند كشاورزي  توسعه  براي كمتري توان كه است  هاييپهنه شامل  نيز سوم  اولويت -
 .است ميسر هاآن در آبي

ساس تخصص    - سعه  هاييتها و اولوبر ا شاورزي، قلمروهاي   تو س اولويتفعاليت هاي بخش ك عه دار تو
شهرستانهاي    سامان، بروجن، بن و اردل   يار،لردگان، كفعاليت زراعت در  لمرو داري در ق، زير بخش باغفارسان، 
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ركرد، فارسان، كوهرنگ، شه يور در قلمرو فضاييدام و ط ؛ زيربخش پرورشسامان، شهركرد و بن يار،ك فضايي
 ت.قرار گرفته اس و لردگان ياركوهرنگ، ك مرو فضاييپروري در قليار و زيربخش آبزيبروجن، اردل و ك

 هاي صنعتي و معدنيي فعاليتدار توسعهقلمروهاي اولويت
 عادنم و ها،كارخانه هاكارگاه صنعتي،  نواحي و هاشهرك  شامل  شده  تثبيت اراضي  را نخست  اولويت -
 . دهدمي تشكيل برداريبهره آماده يا فعاليت حال در
  برخوردار يبيشتر نسبي هايمزيت از كه استان شرق و جنوب در صنعتي هايفعاليت توسعه دوم اولوبت -

 است. گرفته قرار است
 كيار،فارســان، يهاشــهرســتاندر  (كارگاهي)كوچك و متوســط يعتوســعه صــنا داريتاولو يهاعرصــه -

صنا    سامان و  صنايع مادر) در  يهبزرگ و پا يعلردگان، بن و  ستان   ( ص  لردگانو  شهركرد، بروجن  يهاشهر نايع و 
 خواهد بود.دستي، تبديلي و تكميلي در كل استان 

 نگفارسان و لردگان؛ س   هايتزئيني در شهرستان   هايهاي معدني، قلمرو سنگ در بخش توسعه فعاليت  -
يار و هاي كگچ در شهرستان هاي بروجن و فارسان؛ سنگآهك در شهرستان الشه در شهرستان شهركرد؛ سنگ

 هاي كوهرنگ و لردگان است.نسوز در شهرستان كيار و سيليس در شهرستانلردگان؛ خاك

 هاي بخش گردشگريي فعاليتدار توسعهقلمروهاي اولويت
بعنوان  ها با رعايت الزامات زيست محيطيها و جنگلها، دشتهاي طبيعي استان شامل تاالبعرصه -

 گردشگري طبيعي
 ي بخش خدماتهاي فعاليتدار توسعهقلمروهاي اولويت

دار توســعه خدمات برتر(توســط بخش هاي اولويتهاي شــهركرد و بروجن به عنوان عرصــهشــهرســتان -
ــتان واي، حملهاي مالي، بيمهغيردولتي و در زمينه ــهرس ــاير ش ــي، ارتباطات و غيره) و س ها در نقل، فني و مهندس

 خدمات عمومي(آموزش، سالمت، مددكاري اجتماعي و غيره).
گري، هاي گردش كيار، فارسان، شهركرد و بروجن براي توسعه فعاليت   اي كوهرنگ، سامان،  هشهرستان   -

امل ي از فعاليت ها شــهاي حفاظت(گســترههاي اردل، كوهرنگ، كيار و لردگان براي توســعه فعاليتشــهرســتان
 هاي محيط زيست).كاري،مرتع داري،حفاظت از پهنهجنگل

 فعاليتقلمروهاي نامناسب استقرار جمعيت و 
 حفاظتي و ...)-ها، حرايم امنيتيهاي ناشي از قوانين و مقررات (از جمله حرايم رودخانهها و ممنوعيتمحدوديت

 زمين قلمروهاي داراي محدوديت استقرار جمعيت به دليل شيب
ستان  مساحت  از درصد  66 از بيش - شيب  قرار درصد  25 از بيش شيب  كالس در ا  25 باالي هايدارد. 

صد(فا  صادي) در  زيمرك نواحي تا بخشي از آن  و دارند امتداد جنوب تا شمال  از غربي نواحي در قد توجيه اقت
 گسترش يافته است.  استان

 قلمروهاي داراي محدوديت استقرار جمعيت به دليل احتمال وقوع زلزله
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صد  90در مجموع  شين    جمعيت از در ستان    شهرن شين    جمعيت تمامي و اردل شهر ستان    شهرن  و يارك هايشهر
سيار  خطر با پهنه در فارسان  سبتا  شهرهاي . دارند قرار زياد ب ستان  بزرگتر ن  در لردگان و بروجن شهركرد،  مانند ا
 .دارند قرار زياد خطر با پهنه

 قلمروهاي داراي محدوديت استقرار جمعيت به دليل احتمال وقوع سيل
ستان  در گيرسيل  گانهشش  مناطق و قلمروهاي ضي  شامل  ا شت  يابپا ارا ضي  جونقان، د   مرغزار محدوده ارا

شيه  شهركرد،  شت  پاياب گندمان، تاالب حا شت  پاياب و چغاخور تاالب پاياب خانميرزا، د شت    د  رد سفيدد
 . است دهنو تنگ

 ودخانهر قلمروهاي داراي محدوديت استقرار جمعيت به دليل مجاورت كمي و كيفي با حريم
  فارسان  شهرستان   در آن از پس و) درصد  49( بروجن شهرستان   در سيل  خطر معرض در شهري  جمعيت بيشترين 

 هاي فضايي استان الزامي است.ها در پهنهدارد. رعايت حريم كمي و كيفي رودخانه قرار) درصد 23(
 هاي كشاورزيي فعاليتقلمروهاي داراي محدوديت توسعه

اند لذا شده  واقع هاآن حريم در و هاخانهرود حاشيه  در استان  باغي و زراعي اراضي  مساحت  درصد  از  33حدود 
ست بخشي      وقوع صورت  در ضي  از سيل، ممكن ا شاورزي  ارا ستان  ك   نافزون بر اي .شود  گرفتگيآب دچار ا

ستان  سدهاي  از تعدادي ضي  در ا شاورزي  محدوده ارا شي  و دارند قرار ك شت  زير سطح  از بخ  آب زير را ك
 وده و حريم سدها داراي محدوديت فعاليت مي باشند.بنابراين اراضي كشاورزي در محد. برندمي

 هاي صنعتي و معدنيقلمروهاي داراي محدوديت توسعه فعاليت
 ند.هاي صنعتي هستهاي با توان باالي كشاورزي، داراي محدوديت فعاليتدر شرق و جنوب استان پهنه -

 در كوهرنگ شهرستان در گردوسفلي مرمريت معدن و دوشسرخ الشه سنگ استان، معدن معادن بين از -
 دارند. قرار سد و روخانه حريم

 چهارمحال و بختياري به قرار زير است: سند اجرايي آمايش استان -3ماده 
 هاي توسعه استانها و اولويتتخصص -3-1
شهرستان اردل در توسعه روستايي و روستا شهر، توسعه شهري كوچك، زراعت، پرورش دام و طيور،           -

 ع كوچك و متوسط، خدمات عمومي، گردشگري و حفاظت پروري، صنايآبزي
شهرستان بروجن در توسعه شهري متوسط و بزرگ، زراعت، پرورش دام و طيور، صنايع بزرگ و پايه،        -

 بازرگاني  خدمات برتر و گردشگري و خدمات

صنايع كوچك و متوسط، خدمات             - شهر، زراعت، باغداري،  شهرستان بن در توسعه روستايي و روستا 
 ومي، گردشگري و حفاظتعم

شهرستان سامان در توسعه روستايي و روستا شهر، زراعت، باغداري،صنايع كوچك و متوسط،خدمات            -
 عمومي و گردشگري.
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سط و بزرگ،زراعت،پرورش دام و               - شهري متو سعه  شهري كوچك، تو سعه  شهركرد درتو ستان  شهر
 طيور،صنايع بزرگ و پايه،خدمات برتر و گردشگري

در توســعه روســتايي و روســتا شــهر،زراعت،پرورش دام و طيور،صــنايع كوچك و  شــهرســتان فارســان -
 متوسط، خدمات عمومي، گردشگري.

كوهرنگ در توســعه روســتايي و روســتا شــهر،پرورش دام و طيور، آبزي پروري،صــنايع كوچك و      -
 متوسط، خدمات عمومي، گردشگري، حفاظت

شهر، زراعت         - روري، پ، باغداري، پرورش دام و طيور، آبزيشهرستان كيار در توسعه روستايي و روستا 
 صنايع صنايع كوچك و متوسط، خدمات عمومي، گردشگري، حفاظت

ــنايع بزرگ و پايه، خدمات    - ــهري كوچك، زراعت ،آبزي پروري، ص ــعه ش ــتان لردگان درتوس ــهرس ش
 عمومي، گردشگري، حفاظت

 ها در استانهاي سرزميني توسعه بخشسياست  -3-2
 سرمايه  خروج و مهاجرت كاهش منظور به...)  و خدمات درآمد، اشتغال، ( اجتماعي رفاه سطح  افزايش -
 يافته توسعه كمتر مناطق به دهياولويت با

 سكونتگاهي شبكه به بخشي تعادل و خدمات و زيرساخت متناسب توزيع -

 اجتماعي عدالت تأمين بر تأكيد با ملي منابع از سهم افزايش -

 ايمنطقه و ملي نقش ايفاي و دروني هايتعادل جهت در فعاليتي -سكونتي هايناحيه دهيسامان -

 قومي تعارضات رفع و اجتماعي رواداري افزايش فرهنگي، هايسرمايه تقويت -

 عشاير زندگي از رضايت افزايش و عشايري مناطق پذيريزيست ارتقاء -

 گذاريسرمايه به غيردولتي بخش تشويق و حمايت -

 ملي ارتباطي كريدورهاي هاييتظرف حداكثر از برداريبهره -

 مزيت داراي محصوالت در صادرات توسعه -

 جديد هايسرمايه جذب و سرمايه خروج كاهش منظور به مالي بازارهاي به بخشيتنوع -

 ...) و هانهاده فناوري، سرمايه، انساني، نيروي( توليد عوامل كارايي ارتقاي -

 استان برند معرفي و توسعه -

 محصوالت و هافعاليت ها،زيرساخت تقويت طريق از طبيعت بر يمبتن گردشگري توسعه -

 حمايت از توسعه و تقويت صنايع دستي -

 توسعه در غيرعامل پدافند اصول رعايت -

 مزيت داراي هايحوزه در بنياندانش اقتصادي هايفعاليت توسعه -

 ارزش و توليد زنجيره تكميل -

 هايتظرف با متناسب مديريت تحت و مرتعي ي،جنگل هايپهنه اقتصادي هايفرصت از برداريبهره -
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 استان صنعتي هايفعاليت گسترش در صنعتي نواحي و هاشهرك خالي اراضي به دهياولويت -

 انرژي توليد ناپايداري كاهش جهت در پاك و پذير تجديد منابع از برداريبهره -

 منابع به توجه با  آب مصارف به بخشي تعادل و آب منابع مديريت -

 پايدار توسعه راستاي در) انرژي و خاك آب،( منابع هدررفت كاهش -

 اقتصادي هايفعاليت در پاك هايفناوري توسعه -

 اجرايي نهادهاي مشاركت جلب طريق از زيست محيط بهبود و حفظ منظور به منابع تامين -

 آبي محورهاي اقتصادي نقش تقويت -

 طبيعي پذيريزيست تقويت و حفظ -

 استان توسعه مديريت در يريگ تصميم نظام دهيسازمان -

ستگاه  بين سازنده  تعامل ايجاد و نگريبخشي  كاهش - ستان  هايد ستمرار  طريق از ا  هايميتهك فعاليت ا
 آمايش كارگروه تخصصي

 مهاجرت، آب،( ملي آمايش اهداف راســتاي در همجوار هاياســتان مشــاركت جلب و تعامل افزايش -
 ...) و ارتباطات طبيعي، منابع فعاليت،

صي    هايكارگروه و شوراها  نقش قويتت - ص ست    در تخ سري  و اجرا بر نظارت و گذاريسيا  هب آن ت
 شهرستاني سطوح

 يافتگيتصوير سازمان فضايي استان در افق توسعه -3-3
 ها و زيربناييمناطق مستعد توسعه زيرساخت

ري چهارمحال و بختيا شرقي و شرق استان   هاي جمعيت و فعاليت در نواحي شمال ها و پهنهارتباط كانون -
 با استان اصفهان از طريق احداث خطوط ريلي

سري راه آهن از طريق را      - سرا ستان به خطوط  صفهان    اتصال ا سري ا سرا -چهارمحال و بختياري-ه آهن 
 خوزستان

ــاختي فرودگاه بين   - ــعه زيرس ــتان از طريق توس ــعه و تقويت منطقه هاب و ارتباطات هوايي اس المللي توس
 شهركرد 

جد سليمان به مس -به سطح بزرگراهي و ارتقاء كريدور ارتباطي بازفت هاي استان شبكه اصلي راه ارتقاء -
 بزرگراه

 طراحي شبكه آزادراهي با استان اصفهان از مبادي سفيددشت و سامان -

سرخون به               احداث راه - سفيددشت و  شلمزار به  صمصامي،  شتك، چلگرد به  سان به د صلي از فار هاي ا
 ها و تسهيل ارتباطاتافزايش درجه شبكه راهلردگان به جهت 

به  دامنه جنوبي ارتفاعات مشرف در) باد(پذير تجديد انرژي توليد هايزيرساخت توسعه جهت مستعد پهنه -
  ستانا شرق پهنه شمال و در) خورشيدي(پذير تجديد انرژي توليد هايزيرساخت و توسعه استان هاي دشت
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 كشاورزيهاي مناطق مستعد توسعه فعاليت
هاي كشــاورزي را در اســتان دارند در منطقه يك (شــامل هايي كه صــرفا ويژگي اســتقرار فعاليتكالن پهنه -

ــتان ــهرسـ ــامان) وجود دارد و تنها پهنهشـ ــهركرد، بن و سـ هاي جنگلداري اي كه به صـــرف فعاليتهاي شـ
ان، كيار، هاي فارس (شهرستان  ها مناسب نيست در منطقه سه    اختصاص داده شده و براي استقرار ساير فعاليت    

ــت. ــيب زياد زمين،  اردل و كوهرنگ) قرار گرفته اسـ ــرايط خاص توپوگرافي و شـ  هاييتفعالبه لحاظ شـ
ستان   يو جنوب يلبه غربدر  يجنگلدار شترين حائز با هاي افزون بر اين، ارتفاعات و ناهموارياست.  يطشرا  ي

شتر به فعاليت      ستان بي شيب ا صا پر سه منطقه وجود دارد هر چند كه به  هاي مرتعداري اخت ص يافته و در هر 
ارسان، هاي فهاي بروجن و لردگان) و سه (شهرستانهاي طبيعي سهم مناطق دو (شامل شهرستاندليل ويژگي

 كيار، اردل و كوهرنگ) بيشتر است. 
ه دامداري هاي كشاورزي گردو و بادام در قلمرو سامان و بن؛ خوشه عسل در كوهرنگ و كيار؛ خوشخوشه -

سنتي و صنعتي در سامان، شهركرد و كوهرنگ؛ خوشه شيالت در كوهرنگ، اردل، كيار و لردگان؛ خوشه         
ــه    ــه انار در اردل و خوش ــه برنج در لردگان، و خوش شــهرك گلخانه در شــهركرد، بروجن و لردگان؛ خوش

 گياهان دارويي در پهنه استان
 هاي صنعتي و معدنيمناطق مستعد توسعه فعاليت

 صنعتي(موجود) شهركرد، بروجن و لردگان  هايشهرك هاي صنعتي درمناطق مستعد فعاليت -
شهرستان    و  يارشهرستان ك   درخاك نسوز   يتمركز ماده معدن - سنگ آهك در  بروجن و فارسان   يهامعادن 

 ندارند. يتخصص هاشهرستان يراست و سا
 مناطق مستعد توسعه خدمات  و گردشگري

  وزشي، آم برتر خدمات در شهركرد . گرفت خواهد تعلق شهركرد  به برتر خدمات زا بسياري  در اول سطح  -
  ارائه هب منطقه سـطح  در تواندمي و گيردمي قرار اول سـطح  در بازرگاني و لجسـتيك  فرهنگي، سـالمت، 
 نياستا  آن كاركرد و دارد قرار دوم سطح  در ورزشي  برتر خدمات ارائه در اين شهرستان  . بپردازد خدمات

 .است ايحيهنا و
 و يورزشــ برتر خدمات اســتقرار محل اســتان، غربشــمال ناحيه اقليمي و طبيعي هايويژگي به توجه با -

 و يورزش  برتر خدمات ارائه جهت چلگرد كاركرد. است  چلگرد شهر  در سطح  باالترين در گردشگري 
 .رسيد خواهد ملي سطح به و رفته فراتر نيز منطقه سطح از حتي گردشگري

 طحس  در گردشگري  و سالمت  در لردگان بازرگاني و و فرهنگي آموزشي،  برتر خدمات ارائه در بروجن -
سان . دارند قرار دوم شي، فرهنگي  برتر خدمات ارائه در نيز فار  تهگرف قرار سوم  سطح  در سالمت  و آموز
 . است

شلمزار نيز در ارائه خدمات بازرگاني          - سطح دوم و  شگري در  ستان اردل در خدمات گرد سطح   شهر در 
 سوم قرار دارد. 
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 در) اول سطح ( فرهنگي مركز و فرهنگسرا  فرهنگي، مركز و موزه شامل  اجتماعي و فرهنگي برتر خدمات -
ستاني  عملكرد ستان    قلمرو در فرا ستاني  عملكرد با دوم سطح  شهركرد و در  شهر س    قلمرو در ا  تانشهر

 .استان است هايشهر ساير در قلمرو اي ناحيه عملكرد با سوم سطح بروجن و در

طقه منعلي، در استان (تاالب چغاخور، چشمه سياسرد، پل زمانخان، امامزاده حمزه  گردشگري مناطق نمونه -
شيدا، چمن گلي، شليل، ديمه، سراب، ده چشمه، ارمند، ده بارز، بهشت آباد، تاالب گندمان و شهرياري) و 

 مناطق مستعد بوم گردي طبيعي در پهنه استان خواهد بود.

 روستايي ايفاي نقش خواهند كرد. گردشگري عنوان به گردشگري هدف روستاهاي -

 بازرگاني توسعه مستعد مناطق
 هايپايانه ،آهنراه فرودگاه، ايستگاه مانند زيربنايي امكانات از ايمجموعه با شهركرد لجستيك شهر ايجاد -

سيلوها از طريق اتصال به شبكه ريلي  و هاخانهسرد بار، و كاال دپوي و نگهداري مراكز و مسافر، و بار
 اصفهان

 بروجن شهرستان در خشك بندر ايجاد با استان بازرگاني هايفعاليت زيرساخت توسعه -

 خوزستان-و نقل و انبارداري استان از طريق اتصال به شبكه ريلي اصفهانتوسعه خدمات حمل  -
 سكونتگاهي مراكز مراتبي سلسله نظام و استقرار الگوي
در استقرار   يپنج سطح  يشبكه سلسله مراتب    كياز  در استان چهارمحال و بختياري  تياستقرار جمع  يكل يالگو

 :برخوردار است يگاهمراكز سكونت
ــله ســطح اول نظام - ــلس : اين ســطح مربوط به شــهركرد اســت كه با چند  ســكونتگاهي مراكز مراتبي س

سكونتي     شكيل ناحيه  شهركر  -سكونتگاه اطراف خود ت شهر   فعاليتي  ست.   كاركرد با ردشهرك  پهنه و د را داده ا
 .است ساخته فراهم را آن به وابسته خدمات و جمعيت اصلي استقرار زمينه ملي

سله    نظام دوم سطح  -  و دو منطقه در لردگان و بروجن شهر  4 به مربوط سكونتگاهي  مراكز مراتبي سل
 .خواهند داشت هبرعهد ايمنطقه كاركرد است كه سه منطقه در شلمزار و فارسان

سه نظام    - سله    سطح  شهر  و سامان  بن، سه كانون  سكونتگاهي  مراكز مراتبي سل  زمينه سه  سطح  با فرخ
ستقرار  ستان  يغرب ناحيه در سكونتگاهي  شبكه  ضعيف  ساختار . اندساخته  فراهم را منطقه اين در جمعيت ا نيز  ا
 .آيد فراهم ايناحيه كاركرد با سه سطح به اردل و چلگرد شهرهاي تبديل زمينه تا شده موجب

 ســكونتگاهي هايكانون از ســطح اين ســكونتگاهي:كاركرد مراكز مراتبي ســلســله ســطح چهارم نظام -
  هدهع بر را نقش اين هفشجان  و سورشجان، كيان   شهرهاي  يك، منطقه در. دارد محلي -ايناحيه دوگانه ويژگي
شت    آلوني، بلداجي، دو منطقه در. دارند ستند  چهار سطح  در خليفهمال و سرد  بروجن، پهنه در كه چند هر ه
 دشتك، اباحيدر،ب بازفت، شهرهاي ريزي،برنامه سه منطقه در. اندگرفته قرار سطح اين در نيز سفيددشت و فرادنبه
 هنهپ عنوان به فارسان  ارتقا به سطح  اين در باباحيدر و جونقان شهر  2 وجود. دارند قرار سرخون  و جونقان ناغان،
 .رساند خواهد كمك فعاليتي-تيسكون
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 و) اهشـهر -روسـتا ( اسـتان  كوچك بسـيار  شـهري  نقاط شـامل  عمدتا سـكونتگاهي  مراكز پنجم سـطح  -
 سطح  اين هاياهسكونتگ  دارند برعهده را مراتبي سلسله   شبكه  تكميل وظيفه كه است  روستايي  اصلي  هايكانون

سطح عبارتند از:   .داشت  خواهند محلي كاركرد ، كطاقان، گوجان، گهرو، گندمان، پردنجان، نقنه شهرهاي اين 
ستنا ، سودجان  ستگرد ، صمصامي   ، منج، هاروني، نافچ، كاج، وردنجان، چليچه، د ،  بانش  شيخ ، بوگر، زادهامام د

 چنارمحمودي. و سرآقاسيد، آورگان، هوره
 استان چهارمحال و بختياري به قرار زير است: هاي اجرايي آمايشبرنامه -4ماده 

 رگانيباز

 ...) و ريدورهاها،ك قطب بازرگاني، زيربناهاي( بازرگاني با مرتبط زيرساختهاي تكميل و تجهيز توسعه، برنامه

 بازرگاني هاي شبكه و ها زنجيره ، ها خوشه ساختارها، تكميل و توسعه برنامه

 نيازمورد مقررات و قوانين تنظيم و خارجي و داخلي تجارت توسعه و تسهيل از حمايت برنامه
 صنعت و معدن

 صنايع  با مرتبط تسهيالت و فضاها ها،زيرساخت تكميل و تجهيز توسعه، ايجاد، برنامه
 معادن توسعه موردنياز تسهيالت و امكانات ها،زيرساخت تجهيز و تكميل توسعه، برنامه

 صنعتي عالف نيمه و فعال واحدهاي و ها تعاوني ها، خوشه ها، زنجيره تجهيز و تكميل توسعه، برنامه

 ..)و انرژي هاي حامل ، آب بهينه مصرف( صنايع وري ارتقاي بهره برنامه

 معدني و صنعتي توليد پشتيبان خدمات گسترش و توسعه برنامه
 ...) و نوين هاي فناوري جذب جديد، معدني هاي قابليت شناسايي( معادن وريبهره ارتقاي برنامه

 كشاورزي و امنيت غذايي

 استان نسبي مزيت داراي محصوالت بر تاكيد با زراعي و باغي حصوالتم افزايش برنامه

 كشت الگوي اصالح و آب وريبهره بهبود برنامه

 آبزيان تكثير و بازسازي برنامه

 كشاورزي محصوالت ش ارز هاي زنجيره توسعه و تكميل برنامه

 صنعت و كشت توسعه  برنامه

 كشاورزي بردارانبهره و ها تشكل ها، تعاوني توانمندسازي و توسعه برنامه

 بنياندانش كشاورزي توسعه و سازي هوشمند برنامه

 كشاورزي محصوالت صادرات مديريت
 آب
 نامتعارف و متعارف منابع از آب تأمين برنامه

  آب تقاضاي مديريت برنامه
 محيط زيست و منابع طبيعي

 خاك حفاظت برنامه
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 داريآبخوان و آبخيزداري برنامه

 جنگلها و مراتع از پايدار برداري بهره  و اءاحي برنامه

 آبي هاي بوم زيست احياء و حفاظت

 خشكي هاي بوم زيست احياء و حفاظت
 انرژي
 تجديدپذير و نوين هايانرژي توسعه برنامه

 انرژي توزيع و انتقال هايشبكه بر نظارت و نوسازي برنامه بهسازي،
 حمل و نقل
 هوايي نقل و حمل هاي ساخت زير سازي برنامه تجاري

 نقل و حمل لجستيكي خدمات توسعه برنامه

 اي جاده نقل و حمل تجهيز و توسعه برنامه

 ريلي نقل و حمل تجهيز و توسعه برنامه
 بخش ارتباطات و فناوري اطالعات

 برنامه توسعه فناوري هاي بخش ارتباطات و فناوري اطالعات  و فعاليت هاي مجازي

 فنآوري و ارتباطات فضاي امنيت ارتقاء برنامه
 نظام سكونتگاهي و توزيع فضايي جمعيت

 سكونتگاهها فضايي بخشي تعادل برنامه

 عشاير ساماندهي برنامه

 )شهري،روستايي(هاسكونتگاه فضايي -كالبدي ساماندهي برنامه

 سكونتگاهها محيطي كيفيت ساماندهي برنامه

 روستايي و شهري ايهسكونتگاه خصوص در  خدماتي و زيرساختي توسعه برنامه
 فرهنگ و هنر

 فرهنگي و سنن رسوم و آداب حفظ و تقويت برنامه
 وگردشگري دستي فرهنگي،صنايع ميراث
 گردشگري هاي ساخت زير توسعه و سازي بهينه برنامه

 طبيعي گردشگري توسعه برنامه
 عشايري و روستايي گردشگري توسعه برنامه
 سالمت گردشگري توسعه برنامه
 فرهنگي -تاريخي گردشگري سعهتو برنامه
 دستي صنايع صادرات و توليد از حمايت برنامه

 استان تاريخي هاي محوطه و ها بافت بناها، احياي و حفظ برنامه
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 آموزش، علم و فناوري
 ايمنطقه سنجي مزيت با بنيان دانش فعاليت انطباق و توسعه برنامه

 استاني هايمزيت با دانشگاهها) محوري(گرايي برنامه ماموريت
 سرمايه اجتماعي

 پذيرآسيب اقشار سازيتوانمند و انساني منابع توسعه برنامه
 اجتماعي  -برنامه توسعه و ارتقاء سطح خدمات فرهنگي

 تربيت بدني

 ورزشي فضاهاي تجهيز و خدمات توسعه برنامه
 دفاعي، امنيتي و پدافند غير عامل

 ها، امكانات و تسهيالت مرتبط با مديريت بحرانختبرنامه ايجاد، توسعه، تكميل و تجهيز زيرسا 
شناساييِ تهديدات و مصون    ها و پذيري مردم، زيرساخت سازي و كاهشِ آسيب  برنامه هدايت، راهبري، پايش و 

ــروري        كانون  ــتمرار خدمات ضـ ــول، الزامات و مالحظات دفاعي، امنيتي و        هاي جمعيت و فعاليت و اسـ (از طريق رعايت اصـ
 مل)پدافندغيرعا

 برنامه جامع پدافند غيرعامل و مديريت بحران

 ان)هاي مجاور در مواقع بحر(متناسب با نقش استان در پشتيباني از استانهاي الزم مديريت بحران برنامه توسعه زيرساخت

 برنامه خروج تدريجي مراكز خطرزاي غيرشهري از نقاط مسكوني

سي،      صيانت، مقابله، تحليل و برر شراف،  سي و هم  برنامه ا سائل و  معماري و مهند افزايي اطالعاتي و امنيتي در م
 اهداف راهبردي وزارت اطالعات در محيط امنيت ملي

 اقتصاد و سرمايه گذاري
 هامشاركت جلب و خارجي و داخلي گذاريسرمايه جذب و تسهيل برنامه

 برنامه توسعه اشتغال و كارآفريني
 نهادي مديريت

 سرزمين آمايش طرح بر مبتني گذاري سياست تقويت و اصالح و ادينه تغييرات ايجاد برنامه

 يحكمران نظام و مديريت سيستم كيفيت ارتقا موردنياز مطالعات و هاطرح ها،برنامه اسناد، تهيه برنامه

 دولت نهادي تقويت و اصالح برنامه
 باشند.د ميهاي اجرايي ملي و استاني مكلف به رعايت مفاد اين سنتمامي دستگاه -5ماده 
شده در بخش فعاليت كليه -6ماده  سند بايد به گونه هاي تعريف  شد كه مجموع ني هاي مختلف اين  ازها و اي با

 ي شــورايعاليدر چارچوب پانزدهمين مصــوبه ريزي اســتانها محدود به ســقف آب قابل برنامهمصــارف آبي آن
شد. وزارت نيرو مكل  -گرددمي كه توسط وزارت نيرو ابالغ – 2هاي آبريز درجه در حوضه  آب است آب   فبا

شده ريزي بهقابل برنامه صرف و  به تفكيك بخشو ساله بازنگري   5هاي زماني را در دوره هنگام  هاي مختلف م
 ها ابالغ نمايد.به استان ،2هاي آبريز درجه حوضه



 

٣٣٤ 
 

 تحقق اين سند را در پايان  سازمان مديريت و برنامه ريزي استان موظف است، گزارش عملكرد ساالنه     -7ماده 
ستان         سناد آمايش همه ا شي از ميزان تحقق پذيري ا سال نموده و دبيرخانه نيز گزار سال به دبيرخانه ار ها را به هر 

 دهد.شورايعالي ارائه مي
ــازمان مديريت و برنامه -8ماده  ــتانس ــند و هم موظف اســت تمهيدات الزم به منظور تحقق ريزي اس پذيري س

 در سطح استان را فراهم آورد. العات آمايش استانچنين مط
ستان سازمان مديريت و برنامه   -9ماده  سند با      ريزي ا سند؛ پيوند بين اين  موظف است به منظور تحقق عملياتي 

ستان و برنامه    سطح ا ستان    مطالعات آتي در  سنواتي در ا هاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت از جمله بودجه 
 ل و همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور برقرار نمايد.را با تعام

ريزي استان موظف است حداكثر ظرف مدت يكسال، سند آمايش استان را      سازمان مديريت و برنامه  -10ماده 
 بر اساس سند ملي آمايش سرزمين بازنگري، بروزرساني و اسناد مربوطه را به دبيرخانه ارسال نمايد.

 
 


