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ستناد جزء يك بند الف ماده  ب سالمي ايران و ماده        26ه ا سعه جمهوري ا شم تو ش قانون احكام دائمي  32قانون برنامه 
سه          سرزمين در جل شورايعالي آمايش  شور،  سعه ك ستان      ،11/12/1399مورخ برنامه هاي تو ستان لر را  سند آمايش ا

 نمود:در دو قسمت راهبردي و اجرايي به شرح زير تصويب  1404درافق 
 

 لرستان استان آمايش سند
 تعاريف و مفاهيم -1ماده 

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

ستان:      ضايي ا سعه ف هاي اجتماعي، فرهنگي، امعه در حوزههاي جاهداف بنيادين غايت خواســت اهداف بنيادين تو
ست    صادي و زي شي و مبتني بر ارزش اقت امعه، هاي حاكم بر جها و آرمانمحيطي بوده كه در قالب رويكرد تفكر ارز

ست ملي    سناد فراد شناخت قابليت منطقه -احكام و الزامات ا شده و مبنايي        اي،  ستخراج  سائل جامعه ا صاء م ها و اح
 باشد. توسعه استان مي اندازبراي طراحي چشم

روندها و گرايشات  اي مبتني بر تحليلنقش استان در تقسيم كار ملي و منطقه اي:نقش استان در تقسيم كار ملي و منطقه
بالقوه يا بالفعل  هاياي و بررسي دقيق بر روي منابع، استعدادها و شايستگيپيشين، الزامات اسناد فرادست ملي و منطقه

هر  اي (متناسب با شعاع عملكرديهاي فعلي يا آتي استان در دو سطح جداگانه ملي و منطقهو مزيت هاو نيز تخصص
 شود.نقش يا تخصص) شناسايي و تعريف مي

ــتان و مأموريت  ــعه اس ــم انداز توس انداز، تصـــوير آينده مطلوب و دلپذير يك جامعه بوده كه چشـــم هاي آن:چش
شفافيت، جذابيت، يكپارچگ  سبب اجماع، ترغيب و جهت باورپذيري،  هي به همه دي، جامعيت و برانگيزانندگي آن، 
اي، منطقه -انداز توسعه استان مبتني بر الزامات اسناد فرادست مليشود. چشمنيروهاي توسعه در راستاي تحقق آن مي

ان و هاي نخبگها و احصـاء مسـائل اسـتان، ديدگاه   هاي شـناسـايي شـده، شـناخت قابليت    اهداف بنيادين، عدم قطعيت
ــتان و ...) در     ــتان، آوازه يا بِرند اس ــده از نقاط لنگرگاهي (عملكردهاي اصــلي اس ــتاني و منبعث ش ــد اس مقامات ارش

هاي توسعه استان نيز منبعث از سازوكار شناسايي اهداف      شود. ماموريت نگاري استخراج مي چارچوب رويكرد آينده
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ها يا قلمروهاي هاي توســعه اســتان و عرصــهها و تخصــصگيريده جهتدهنانداز، بازتاببنيادين و اســتخراج چشــم
 باشد.دار توسعه استان مياولويت

دون هاي متعدد ممكن باشد، بتواند پاسخگوي آيندهراهبردهاي پابرجا راهبردهايي هستند كه مي راهبردهاي پابرجا:
استان، اين راهبردها، راهبردهايي هستند كه ها، موجب خسارت شديدي شود. در سند آمايش كه در برخي آيندهآن

مبتني بر كاربست تكنيك سناريونگاري، از بيشترين پابرجايي (ثبات، كارايي و كاربردپذيري) در تمامي سناريوهاي 
 سازي تحقق سازمان فضايي افق توسعه يافتگي استان برخوردار هستند.مختلف توسعه فضايي استان و زمينه

ضايي:  بندي كالن نظامشكل  ستان، مبتني بر راهبردهاي    شكل  ف ضايي يا همان طرح پايه آمايش ا بندي كالن نظام ف
شبكه          ست و فعاليت،  صلي و مراكز عمده زي ضايي اين راهبردها، قلمروهاي ا ستنتاج الزامات ف صلي  هپابرجا و ا اي ا

ــتقرارزيربنايي و كريدورهاي ارتباطي و قلمروهاي اولويت ــعه فعاليت و اسـ  جمعيت و قلمروهاي نامناســـب دار توسـ
 نمايد.توسعه فعاليت و استقرار جمعيت استان را مشخص مي

ستان:  ها و اولويتتخصص  سعه ا صيلي   تخصص  هاي تو ستان در قالب كُدهاي تف ها و عاليتتر فهاي نواحي(مناطق) ا
 گردد. ايي طرح ميبندي كالن نظام فضدار توسعه در اين نواحي (مناطق) در راستاي شكلهاي اولويتعرصه

سرزميني توسعه بخش  سياست   هاي معيني كه در جهت رسيدن به  مجموعه اقدامات و دستورالعمل  ها در استان: هاي 
هاي راهبردهاي مشخص شده تعيين و به اجرا گذاشته هدف يا اهداف موردنظر در برنامه آمايش استان، در چارچوب

 شود. مي

ستان در افق      ضايي ا سازمان ف صوير  سعه يافتگي:  ت شكل از رويهم گذاري اليه تو ستقرار  بندي الگهاي مختلف  وي ا
ــبكه            فعاليت   ــكونتگاهي، الگوي نظام خدمات اجتماعي، الگوي نظام خدمات برتر، الگوي شـ اي ه ها، الگوي نظام سـ

بندي سازمان  لر شك هاي طبيعي، تقسيمات كشوري و ... تصوي   بنديهاي پهنههاي پايه نظير اليهزيربنايي به همراه اليه
 گيرد.فضايي استان را شكل مي

ــتان:    برنامه   ــتا كه در چارچوب يك     هاي هماهنگ و هم   ها و پروژه اي از طرحمجموعه  هاي اجرايي آمايش اس راسـ
شكل مي    سرزميني)  ي هاي اجرايهاي كالن و روشگيريها در چارچوب جهتگيرند و با اجراي آنبرنامه(بخشي يا 

 شود.هاي برنامه آمايش استان محقق ميه شده، هدفاز پيش انديشيد
ستان از منابع آب تجديدپذير حوضه     ريزي:آب قابل برنامه ستان    سي  2هاي آبريز درجه سهم آب ا گانه كشور كه ا

ستان منتقل مي هاي انتقال بين حوضه يكي از ذينفعان آن حوضه آبريز بوده و يا از طريق طرح  شود.  اي، منابع آب به ا
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شور ريزي شامل منابع متعارف(سطحي و زيرسطحي) و منابع آب غيرمتعارف (پساب و منابع آبابع آب قابل برنامهمن
 باشد.زدايي دريا) ميشور درون سرزميني و منابع آب نمكو لب
 استان لرستان به قرار زير است: سند راهبردي آمايش -2ماده 

 اهداف بنيادين -2-7
 پويا و پايا اقتصادي توسعه -
 اجتماعي و فرهنگي ارتقاء سرمايه و انساني منابع وسعهت -
  برابر هايفرصت از برخورداري در سرزميني عدالت -
 فكري پويايي و نوانديشي اسالمي، الگوي با مدني و مشاركتي فرهنگ توسعه -

 حكمروايي كارآمد منابع آبي استان متناسب با توان سرزمين -

ــتان از طريق بكارگير      - ــطح امنيت اسـ ي الزامات دفاعي، امنيتي، پدافندغيرعامل و مديريت بحران در          ارتقاء سـ
 اي استانهاي توسعهبرنامه

 اينقش استان در تقسيم كار ملي و منطقه -2-8
 ملي كار تقسيم در استان تخصصي وظايف و نقش

 صنعت و معدن
 استان  قيمتي دركل هايسنگ و معدني فلزات اساسي و ماشين سازي، ، توسعه صنايع -

ــين آال  - ــتــان      مــاشـ ــهرسـ ــكي در شـ ــايــل ارتبــاطي و تجهيزات پزشـ ــتگــاههــاي برقي، وســ  هــايت و دسـ

 آباد،بروجرد،اليگودرز و دورودخرم

 محصوالت شيميايي در كل استان -

 آباد و اليگودرزكاغذ و محصوالت كاغذي در شهرستانهاي خرم -

 صنايع غذايي و آشاميدني در كل استان -

ــ       - به ويژه سـ هاي غبرفلزي  كاني  نايع فرآوري  ــ تان        صـ ــ ــهرسـ هاي تزييني و نماي ســـاختماني در شـ هاي  نگ 
 آباد،چگني، بروجرد،ازنا، اليگودرز و دورودخرم

 ازنا و بروجرد آباد، خرم هايصنايع دارويي در شهرستان  -

 شهرستان بروجرد  نساجي و خودروسازي در صنايع  -
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 آباد خرم شهرستان در صنايع الستيك و پالستيك -
آباد، كوهدشــت، خرم اليگودرز، دورود، ازنا، هايشــهرســتان در ي(بيتومين)تالك و تالك شــيســت و قيرطبيع -

 چگني و پلدختر

 پلدختر و كوهدشت، رومشكان آباد،خرم هايدست) در شهرستانصنايع پتروشيمي(باالدست و پايين -

 گردشگري

يري، شــاع -فرهنگي، ســالمت، ورزشــي، روســتايي -گردشــگري طبيعي(اكوتوريســم و ژئوتوريســم)، تاريخي -
 گردشگري ريلي و گردشگري پيرامون تاسيسات آبي(سدها) در كل استان

ساخت     - سات و زير سي شگري(هتل تا ستوران هاي مرتبط با گرد شگري و بين ها، مجتمعها، ر و ...)   راهيهاي گرد
 در كل استان

 صنايع دستي (ورشو و ماشته) در بروجرد و خرم آباد -

 حمل و نقل و بازرگاني
 استان كل لجستيك در و) شرق به غرب و جنوب به شمال از( كاال ترانزيت -

 آبادبارانداز كاال (بندر خشك) در شهرستان خرم -

 آباد، بروجرد و ازناخدمات بازرگاني پيشرفته در خرم -

 آب و كشاورزي

 ن.كشاورزي در كل استا تكميلي تبديلي و غذايي، تامين و توليد محصوالت غذايي و كشاورزي، صنايع -
 ومي و برترخدمات عم

 خرم آباد و بروجرد. هايآموزش عالي در شهرستان  -

 روجردآباد و بمهندسي و پيمانكاري) در شهرستان خرم -خدمات برتر (بيمه، بازارهاي مالي، مشاوره، خدمات فني -
 فناوري و علم

 آبادخرم شهرستان ارتباطات در و اطالعات فناوري و بنيان، پارك علم و فناوري دانش هايفعاليت -

 اينقش و وظايف تخصصي استان در تقسيم كار منطقه
 آب وكشاورزي

صيفي  محصوالت  تامين - سيب، انجيرسياه، گردو، انار و ...) و دامي    جات و ...)،زراعي (حبوبات، غالت،  باغي (
 گونه) در كل استان 200(گوشت، لبنيات، عسل و ...) و گياهان دارويي(بيش از 
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 و آباد، پلدخترخرم هاي اليگودرز، دورود،آبي) در شــهرســتان هيان (ســردآبي و گرمما انواع پرورش و توليد -
 سلسله

 صنعت و معدن -
 تكميلي در كل استان -صنايع غذايي و صنايع تبديلي -

هاي چگني، ازنا، اليگودرز، شهرستان ي به ويژه سنگ هاي تزييني و نما از معادن دررفلزياستخراج معادن غ -
 آبادرمدورود ، بروجرد و خ

 بروجرد شهرستان در صنايع نساجي و خودروسازي -

 ازنا و بروجرد آباد، هاي خرم صنايع دارويي در شهرستان   -

 صنايع پوشاك و چرم در كل استان -

 در شهرستان دورود ينظام عيتوسعه صنا -
 گردشگري

امون رعشــايري، ورزشــي،  گردشــگري ريلي، پي  -فرهنگي، ســالمت، روســتايي -طبيعي، تاريخي گردشــگري -
 دستي در كل استان. تاسيسات آبي (سدها و بندها) و صنايع

 خدمات عمومي و برتر
 آبادخرم خدمات ممتاز مرتبط با سالمت و درمان در -

 روجردآباد و بمهندسي و پيمانكاري) در شهرستان خرم -خدمات برتر(بيمه، بازارهاي مالي، مشاوره، خدمات فني -
 نقل و بازرگاني و حمل

 زيت كاال و مسافر در كل استانخدمات تران -

 آبادبارانداز كاال در شهرستان خرم -

 آباد، بروجرد و ازناخدمات بازرگاني پيشرفته در خرم -

 علم و فناوري

 آباد و بروجردهاي خرمو مهارتي دز استان با تاكيد بر توسعه در شهرستان عالي هايآموزش -

 .استان كل هاي دانش بنيان دررشد و شركت مراكز -
 استان توسعه اندازشمچ -2-9



 
وری  ت   ریا

ور ود   سازمان  و 
رخا  ند رز ش  ی آما عا ورا  

 

٢٦١ 
 

 هويت وبچارچ در كشور سطح در مناسب فناوري و علمي اقتصادي، جايگاه با يافته،توسعه است استاني لرستان
 و ملـي گيهمبست بر خود و متكي فـرهنگي و تاريخـي جغـرافيايي، ممتاز موقعيت از منديبهره با ايراني، -اسالمي
 .باشديم رعامليو پدافندغ يتيامن ،يحظات دفاعالزامات و مال تيبا رعاسرزميني  وحدت

با  استان توسعه اندازچشم لرستان، استان هايويژگي به توجه با و ايران اسالمي جمهوري اندازچشم تحقق راستاي در
 رعايت الزامات و مالحظات دفاعي، امنيتي و پدافندغيرعامل مشتمل بر فرازهاي زير است:

 ينيسرزم عدالت اصل رعايت با سرانه درآمد و اشتغال ارتقاء سطح در پويا و پايا اقتصادي رشد از برخوردار -
 اجتماعي ايهسرم و انساني منابع بر متكي و پيشرفته آوريفن و علم توليد در توانا انساني نيروي از برخوردار -

  بومي -محلي فرهنگ در دارريشه
 بعيضت و فساد و فقر از دور به درآمد، عادالنه زيعتو و برابر هايفرصت توزيع در اجتماعي عدالت بر متكي -
 پويا و پايدار محيطي ايجاد و منابع طبيعي از حراست و زيستمحيط از حفاظت در پيشتاز -
 از حراست رد فكري پويايي و نوانديشي ديني، ساالريمردم الگوي با مدني و مشاركتي نهادهاي به يافتهدست -

 اخالقي فضايل
 ليم وحدت تضمين و فرهنگي و اجتماعي پيوندهاي و تقويت قومي، همگرايي در ويژه هجايگا و نقش داراي -
 .پايدار در پهنه استان و متعادل فضايي سازمان به يافتهدست -

 هاي توسعه استانماموريت -2-10
 و موجود نعتيص هايپتانسيل به توجه با و صنعتي هاياستان همجواري از استفاده با استان صنعت بخش توسعة -

 كشور صنعتي شبكة در مناسب جايگاه آوردن دست به و زيست محيطي مالحظات ايترع
 عنوان به ينيتزي و ساختماني هايسنگ بر تاكيد با استفاده از فناوري هاي نوين با معدن بخش نوسازي و توسعه -

 معدني ممتاز قابليت
  كشاورزي اراضي نمودن يآب طريق از موجود هايقابليت به توجه با كشاورزي محصوالت توليد ارتقا -
 كشاورزي، وريتمح با) اقليمي شرايط و گياهي پوشش خاك، آب،( طبيعيمنابع بر تكيه با استان پايدار توسعة -

 هاي صنعتي دامداري و داريآبخيزداري و آبخوان
 توليد عوامل و اقتصادي هايبخش در آن افزايش و وريبهره سازينهادينه -
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 تاكيد با عي،جم فرهيختگي و گروهي توانمندي عمومي، سالمت بر تأكيد با پايدار و يكپارچه اجتماعي توسعه -
 توسعه مديريت مختلف سطوح در جوانان و زنان نقش افزايش بر

  اجتماعي عدالت و انساني ارتقا امنيت و توسعه -
 استان انداز چشم تحقق منظور به استان سطح در عمومي و برتر خدمات ارتقاي و توسعه -
 پيوندهاي و هاجريان تتقوي با فعاليت، و زيست مراكز ايشبكه الگوي بر تأكيد با استان يكپارچه ضاييف توسعة -

 مجاور هاياستان توسعة فضاهاي با ارتباط در و عمده
 تقويت و كشور توسعه فضاهاي شبكه در آن ممتاز جايگاه تحقق منظور به استان نقل و حمل خطوط توسعه -

 نقل و حمل كريدورهاي بر قرارگيري به توجه با سرزميني، يكپارچگي
 هايفرصت جاداي براي گردشگري تاريخي و طبيعي هايجاذبه از استفاده با استان يكپارچه گردشگري توسعه -

 برابر
 صنايع بر دتاكي با گاز و نفت از حاصل هايفرآورده توليد در استان از عبوري انرژي انتقال خطوط از گيريبهره -

 سرزميني عدالت تحقق راستاي در پتروشيمي

 تخليه اينطقهملي و م مركز عنوان به استان نقش به توجه و برتر خدمات تقويت با استان بازرگاني توسعه بخش -
 كاال توزيع و

 سعهتو هايشاخص ارتقاي و هويتي هايويژگي و فرهنگي هايارزش ديني و قرآني، معرفت اعتالي و توسعه -
 اجتماعي و فرهنگي انساني،

 سرزميني وحدت و ملي همبستگي تقويت راستاي در ايمنطقهبين و درون فرهنگي تعامل -
 وحدت سجامان و تحكيم براي هويت اين بر اتكا و نگريبرون با استان در اسالميايراني هويت پويايي و حفظ -

 ملي

 پابرجا راهبردهاي -2-11
سين از طريق ايجاد پيوندهاي پ استان دياقتصا مختلف هايبخش در توليد هايزنجيره تكميل و ساختار اصالح -

 و پيشين در درون استان يا استان هاي مجاور
 و صنعت و معدن كشاورزي هايبخش در بهينه توليد ساختار تقويت -
 كشت الگوي وري و اصالحبهره طريق ارتقاء فناوري، افزايش از كشاورزي توسعه -
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 هايرودخانه يرو بر پمپاژ هايايستگاه و مخزني سدهاي كميلت و احداث با استان آبي منابع از بهينه برداريبهره -
 آب منابع يكپارچه و پايدار مديريت نگرش با استان

هاي نو با اولويت صنايع معدني اعم از فرآوري و نوسازي بخش صنعت و معدن با استفاده از فناوريتوسعه  -
كميلي ، گاز و پتروشيمي، صنايع تبديلي و تها، صنايع دارويي، صنايع متكي به نفتهاي تزييني و كانيسنگ

 ريوكشاورزي، صنايع فلزي به ويژه فوالد، ماشين سازي و تجهيزات، نساجي و پوشاك به منظور ارتقاي بهره
 فرهنگي و تاريخي طبيعي، هايظرفيت از گيري بهره با گردشگري صنعت توسعه -

هاي پذيرايي، خدمات مسافرتي، وران و محلها، رستتوسعه تسهيالت و خدمات گردشگري انواع اقامتگاه -
 خدمات گردشگري

 هوايي و ريلي اي،جاده ارتباطات از اعم ارتباطي هايشبكه ارتقاي سطح عملكردي -

 هاي مرتبط با تخليه و توزيع كاالتوسعه زيرساخت -
  انرژي توزيع ها و تاسيسات توليد وتوسعه و تجهيز زيرساخت -
 هوابست صنايع توسعه و استاني بين گازي و نفتي هايفرآورده نتقالا بهره گيري از همجواري خطوط -

 آپ ها(كسب و كارهاي نوين)ايجاد بسترهاي الزم براي تقويت و استقرار استارت -

 گذار و خدمات پشتيبان توليد در جهت تقويت بخش اقتصادحمايت از نهادهاي كارآفرين و سرمايه -
 با فقر كاهش و پذير آسيب هايگروه اجتماعي -اقتصادي توانمندسازي بر تاكيد با اجتماعي تامين و رفاه توسعه -

 مردم مشاركت
  مردم در اسالمي -ايراني هويت حفظ و تقويت -

گيري از تشكل هاي غيردولتي، رسانه هاي جمعي و آموزش هاي پايه به منظور ارتقاي سطح مشاركت بهره -
 اجتماعي، فرهنگ كار و كارآفريني و روحيه كار جمعي

 ارتقاي بخش درمان با ارائه خدمات تخصصي و فوق تخصصي متنوع و متعدد در مراكز شهرستان ها -

بكارگيري كامل و موثر ساز و كارهاي پايش، نظارت و كنترل كليه فرايندهاي موجود در نظام بهداشتي درماني  -
 در حوزه سالمت ITبه ويژه استفاده از آخرين دستاوردهاي 

 تفريحي و اجتماعي فرهنگي، امكانات و خدمات عمومي و برتر متناسب توزيع و توسعه -
  وتكنولوژينان و بيوتكنولوژي نوين، هايآوريفن توسعه بر تأكيد با آوريفن و پژوهش آموزش، علوم، توسعه -
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 بسترسازي و ايجاد زمينه مناسب براي توسعه شان و منزلت و مقام معلم و اساتيد دانشگاه -

باط دانشگاه و صنعت در جهت پاسخگويي به نيازهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و گسترش كمي و كيفي ارت -
 فرهنگي استان

 بسترسازي الزم براي توسعه ورزش همگاني، حرفه اي و قهرماني در سطح استان -
توسعه و احياي منابع طبيعي به ويژه جنگل هاي رو به زوال بلوط و مراتع از طريق جنگل كاري و توسعه فضاي  -

 ريزگردها و غبار و گرد از ناشي منفي تاثيرات با پوشش كامل حفاظتي در جنگل هاي استان و مقابله سبز و
توسعه زيرساخت هاي عمراني و خدماتي شهري در مراكز شهري استان جهت شكل گيري الگوي چند مركزي  -

 با رويكرد شبكه اي در نظام سكونت و فعاليت استان
روستايي از  و شهري هاي سكونتگاه بين اي شبكه ارتباطات بخشي و تقويتتعادل  براي الزم بسترهاي ايجاد -

 طريق ارتقاي سيستم اطالعات و ارتباطات

آباد، زاغه، اُشترينان، فيروزآباد، معموالن، چغابل، تقويت شهرهاي كوچك استان از جمله دوره، سپيددشت، شول -
 هاي شهرييان سكونتگاهكوناني و ... به منظور كاهش شكاف و اختالف قابل توجه م

 آبي مرتعي، ي،جنگل كوهستاني،مناطق( استان هايزيستگاه ساير و مديريت محيط زيستي تحت مناطق از حفاظت -
 ...) و

 زيست محيط مديريت ريزيبرنامه در محلي جوامع مشاركت ارتقاء -

ي در ري و صرفه جويمراتب روستايي جهت ارائه بهتر خدمات و جلوگيري از سفرهاي غيرضروتعيين سلسله -
 مصرف انرژي 

ها در مقابل سوانح طبيعي و برنامه ريزي شبكه اي براي نوسازي، بازسازي و مقاوم سازي و تامين امنيت عرصه -
 مقابله با حوادث غيرمترقبه و سوانح طبيعي

 ثبات امنيتي به منظوركمك به سرمايه اجتماعي و پيشگيري از جرايم امنيتي و اجتماعي -
 استان) توسعه اندازچشم (تصويراستان فضايي نظام كالن بنديشكل -2-12

 دار استقرار جمعيت قلمروهاي اولويت
 آباد، بروجرد، دورود، اليگودرز، نورآباد، كوهدشت و پلدختر.هاي شهري در قلمرو شهرهاي خرمسكونتگاه -
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، جنوبي وهدشتك گودرزي، آباد،هاي همتهاي شهري كوچك در دهستانهاي روستايي وكانونسكونتگاه -
 غربي و دورود.  لك پاچه جايدر، رومياني، رباط، ژان، سوري، شرقي، كرگاه غربي، كرگاه

 باد آهاي اليگودرز و خرممناطق كوهستاني و صعب العبور در شمال شهرستان كوهدشت و جنوب شهرستان -
 دار توسعه فعاليت قلمروهاي اولويت 

 بخش كشاورزيهاي قلمروهاي اولويت دار توسعه فعاليت
هاي دورود، بروجرد، خرم آباد، كوهدشت، رومشكان، پلدختر سلسله شهرستان زراعت در كل استان با اولويت -

 و دلفان 
 بروجرد، سلسله، دلفان، كوهدشت و پلدختر  هاي دورود،شهرستان در اولويت با استان كل داري درباغ -
چگني، اليگودرز، پلدختر، كوهدشت و  خرم آباد، هاينشهرستا در اولويت با استان كل طيور در و دام پرورش -

  سلسله
انه آباد با رعايت ظرفيت خودپااليي رودخاليگودرز، پلدختر و خرم دورود، هاي سلسله،شهرستان پروري درآبزي -

 ها
 هاي صنعتي و معدنيدار توسعه فعاليتقلمروهاي اولويت

 تكميلي كشاورزي در كل استان -صنايع تبديلي -

ازنا، اليگودرز، دورود،بروجرد، چگني، پلدختر، كوهدشت و  هايراج و فرآوري معدن در شهرستاناستخ -
 آبادخرم

 پلدختر، كوهدشت و رومشكان هايشهرستان در صنايع نفت و گاز -
  ازنا بروجرد و هاي خرم آباد،شهرستان در صنايع دارويي (داروهاي انساني و داروهاي دامي) -
  بروجرد شهرستان در صنايع نساجي و پوشاك -
 آباد و كوهدشت خرم شهرستان پتروشيمي (باالدست و پايين دست) در صنايع -

 شهرستان بروجردصنايع خودروسازي در  -

 ازنا صنايع نورد، فوالد و فروآلياژ در شهرستان خرم آباد و -

 دورود شهرستان در نظامي توسعه صنايع -
 اتهاي بخش خدمفعاليت دار توسعهقلمروهاي اولويت
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 گردشگري
 استان  گردشگري طبيعي (اكوتوريسم) در كل -

 هاي دورود، پلدختر، كوهدشت و خرم آبادشهرستان گردشگري طبيعي (ژئوتوريسم) در -

 آباد، بروجرد، پلدختر، چگني هاي خرمگردشگري تاريخي ـ فرهنگي در شهرستان -

 كوهدشت، ازنا و اليگودرز هاي خرم آباد، بروجرد، دلفان،گردشگري سالمت و ورزشي در شهرستان -

 خرم آباد زنا، دورود،ا هايشهرستان گردشگري ريلي در -

 استان كل گردشگري پيرامون تاسيسات آبي (سدها و بندها و...) در -

هاي خرم آباد، بروجرد، دورود، ازنا، اليگودرز و شهرستان كل استان به ويژه عشايري در-گردشگري روستايي -
 پلدختر

 رخدمات عمومي و برت
اي، علمي و كاربردي)، سالمت و بهداشت با تاكيد در خدمات آموزش عمومي، عالي و مهارتي(فني و حرفه -

 بروجرد آباد وخرمهاي توسعه در شهرستان

 ردآباد و بروجمهندسي و پيمانكاري) در شهرهاي خرم -خدمات برتر(بيمه، بازارهاي مالي، مشاوره، خدمات فني -
 فعاليت توسعه جمعيت و رنامناسب استقرا قلمروهاي
 حفاظتي و ...)-ها، حرايم امنيتيهاي ناشي از قوانين و مقررات (از جمله حرايم رودخانهها و ممنوعيتمحدوديت
 جمعيت استقرار نامناسب قلمروهاي

 زيست) زيستي(مناطق چهارگانه محيطهاي محيطهاي داراي ارزشتمامي پهنه -

 ها، درياچه ها، سدها و... استان ه تاالب ها رودخانهحريم، بستر و بدنه هاي آبي منجمل -

 فعاليت توسعه نامناسب قلمروهاي
 )زيست محيط چهارگانه مناطق( زيستي محيط هايارزش هاي دارايتمامي پهنه -
هاي دائمي)، درياچه ها، سدها و... ها (به ويژه رودخانهحريم، بستر و بدنه هاي آبي منجمله تاالب ها رودخانه -

 ناستا

 :است زير قرار بهاستان لرستان سند اجرايي آمايش  -3ماده 
 هاي توسعه استانها و اولويتتخصص -3-1
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ي، صنايع اشهرستان ازنا در استخراج و فرآوري معادن، صنايع سبك، صنايع دارويي، گردشگري و كشت گلخانه -
 تكميلي كشاورزي -تبديلي

دامداري، گردشگري و صنايع دستي، استخراج و فرآوري معادن، شهرستان اليگودرز در گياهان دارويي، شيالت،  -
 زراعت و باغباني

 اي و دامداريچگني در استخراج و فرآوري معادن، گردشگري و صنايع دستي، كشت گلخانه شهرستان -
رآوري تكميلي كشاورزي، استخراج و ف-اي، صنايع تبديليآباد: زراعت و باغباني، كشت گلخانهخرم شهرستان -

دن، گردشگري و صنايع دستي، دامداري، شيالت، ارائه خدمات ممتاز در زمينه آموزش، سالمت و بهداشت، معا
 گاز و نفت به وابسته صنايع

 نايعتكميلي كشاورزي، دامداري، شيالت، گردشگري و ص-پلدختر در زراعت و باغباني، صنايع تبديلي شهرستان -
 گاز  و نفت به وابسته

تكميلي كشاورزي، زراعت و باغباني، گردشگري و صنايع دستي، نساجي،  -يع تبديليبروجرد در صنا شهرستان -
 صنايع دارويي، دامداري، خودروسازي

 تكميلي كشاورزي، دامداري، شيالت و گردشگري-شهرستان سلسله در زراعت و باغباني، صنايع تبديلي -
امداري، اي، د، كشت گلخانهتكميلي كشاورزي، زراعت و باغباني-شهرستان كوهدشت در صنايع تبديلي -

 گردشگري و صنايع وابسته به نفت و گاز
دشگري تكميلي كشاورزي(وابسته به حبوبات)، شيالت، گر -شهرستان دلفان در زراعت و باغباني، صنايع تبديلي -

 و صنايع دستي و دامداري
اني، كشت و باغبتكميلي كشاورزي، گردشگري و صنايع دستي، زراعت -شهرستان دورود در صنايع تبديلي -

 اي،  شيالت، صنايع سنگين و دامداريگلخانه
 و گردشگري اي، دامداري، شيالتكشت گلخانه باغباني، شهرستان رومشكان در زراعت و -
 ها در استانهاي سرزميني توسعه بخشسياست -3-2

 صنعت و معدن
 حمايت و گسترش واحدهاي صنعتي و معدني كوچك و متوسط  -
 توليد و تشكيل خوشه هاي بخش صنعت و معدن با استفاده از فناوري هاي نوينهاي تكميل زنجيره -
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 هاهاي مورد نياز شهركهاي صنعتي جديد و ايجاد زيرساختتسريع در ايجاد شهرك -
 تقويت صنايع تبديلي مرتبط با مواد اوليه زراعي، باغي و دامي  -

 توسعه صنايع فلزي با اولويت فوالد و ماشين سازي  -

هاي اكتشاف، استخراج و بهره برداري از منابع نفت و گاز منطقه با توجه به تاثيرات ت قرار دادن طرحدر اولوي -
 مهم در توسعه منطقه اي

 توسعه صنايع شيميايي با اولويت داروسازي و توليد محصوالت بهداشتي با عملكرد ملي  -
 قه با توجه به منابع موجود در منط ايجاد و توسعه صنايع وابسته به نفت و گاز بويژه صنايع پايين دستي -
سيليسيم، با تأكيد بر توليد فروهاي نوين و كارگيري فناوري با صنايع معدني و فرآوري مواد معدنيتوسعه انواع  -

 د صادراتبا رويكرهاي دانه بندي شده، پودر ميكرونيزه و فرآوري تالك و فلدسپات سيليس، مرمريت و سنگ
 كشاورزي 

 اي الزم براي توسعه زنجيره هاي توليد و فعاليت بخش كشاورزيايجاد ساز وكاره -

 وري كليه عوامل توليد بخصوص آبايجاد ساز و كار متناسب به منظور افزايش بهره -

 حمايت از توليد محصوالت كم آب بر يا سودده مانند گياهان دارويي، زعفران، گل هاي زينتي و .. -

 رويجي و استفاده از روش هاي جديد تكنولوژي مناسب توسعه فعاليت هاي تحقيقاتي كاربردي و ت -

هاي مستعد، توسعه باغات در اراضي شيب دار و حذف زراعت ديم در اين اراضي، گسترش زراعت آبي در دشت -
 هاي نوين آبياري وتوليد.ايجاد تنوع كشت در اراضي زراعي و باغي و بكارگيري شيوه

 ش بهره وري اي به منظور افزايگسترش محصوالت گلخانه -

 اختصاص اراضي آبي مناسب به كشت محصوالت استراتژيك -
هاي متمركز صنعتي، توسعه واحدهاي كوچك پرواربندي و كاهش اصالح نظام دامداري با گسترش دامپروري -

 فشار دام بر مراتع و ايجاد زيرساخت هاي الزم جهت پرورش آبزيان

 ي در اراضي ديم استان ايجاد ساز و كار الزم براي افزايش توليدات زراع -
ارتقا تكنولوژي توليد محصوالت كشاورزي و تبديل نظام كشاورزي سنتي و معيشتي به كشاورزي نوين، سودآور  -

 و سالم
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سهيل ت باهاي الزم براي حضور كارآفرينان و سرمايه گذاران بخش خصوصي در كشاورزي استان ايجاد زمينه -
 هاي كشاورزي.در فعاليتها )N.G.Oسازمانهاي غيردولتي ( ويخصوصي، تعاونمشاركت بخشها براي زمينه

هاي مبارزه بيولوژيك با آفات و امراض محصوالت كشاورزي و رعايت الزامات زيست محيطي با توسعه روش -
 مصرف بهينه كودهاي شيميايي و سموم و داروهاي دامي جهت توليد محصوالت كشاورزي سالم.

 نابع)م و هاجنگل( شونده تجديد طبيعي منابع و كشاورزي محصوالت عرصه رد برداران بهره كامل مشاركت -

 آب
 و سازي رهذخي مهار، طريق از مراكز اين گسترش با متناسب استان فعاليت و زيست مراكز نياز مورد آب تامين -

  آب منابع كيفي حفاظت بر تاكيد و سطحي هايآب رفتن هدر از جلوگيري
 هاي آبياريسازي كانالهاي آبرساني و بهبود روشطريق تكميل و به افزايش راندمان آبياري از -
 كانكش سيمره، سزار، كاكارضا، هايرودخانه جمله از زيرزميني و سطحي آب منابع و هارودخانه از برداريبهره -

 ... و

 آب  مديريت و برداري بهره در خصوصي بخش و مردمي مشاركت جلب براي الزم هايزمينه ايجاد -
 كشاورزي  صنعت و سبز، فضاي احيا در بويژه سيستم به آنها بازگرداندن و پسابها از مجدد استفاده ل وكنتر -
 آنها از حفاظت و داري آبخوان و آبخيزداري هايفعاليت توسعه -
 استان هايرودخانه ساماندهي -

 ميراث فرهنگي و گردشگري
 يفضاي مجازهاي همگاني و رسانه در نگيفرههاي طبيعي و تاريخي و معرفي جاذبه بسترسازي الزم براي -

امكان پذيري دسترسي به جاذبه هاي پراكنده و دور از دسترس داراي بازار گردشگري مناسب(همچون غارها،  -
 هاي تاريخي و مذهبي و ..) با ايجاد شبكه راه هاي دسترسي به مراكز مذكورها، مكانآبشارها، سراب

هاي سبك در ها و اقامتگاهبخش خصوصي براي ايجاد كمپينگ جذبايجاد ساز و كارهاي الزم به منظور  -
 هاي طبيعي گردشگاه

ها همراه با برقراري انواع متنوعي از فعاليت گردشگري (ورزشي، استفاده چند منظوره براي برخي از گردشگاه -
 تفريحي، استراحتي و ... ) 
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دشگري بين المللي متناسب با دامنه و آستانه گربسترسازي براي شناسايي و ثبت آثار در ميراث فرهنگي ملي و  -
 ها آن

مسافران در  از يپذيراي بوم گردي گردشگري براي تامين اماكن هاي تشويق خانوارهاي ساكن در نزديكي جاذبه -
  هاي خاصفصل

 خصوصي در احياي بناها و آثار تاريخي استان –تسهيل در ساز و كار مشاركت عمومي  -
 ش و بازار يابي صنايع دستيحمايت از توليد، فرو -

 بازرگاني
شناسايي و تشكيل بانك اطالعات واحدهاي مالي و توليدي و ايجاد بسترهاي الزم سرمايه گذاري (امنيت سرمايه  -

 )…گذاري، تخفيف نرخ سود و 

هاي رآباد و بروجرد به خدمات ممتاز بازرگاني و خدمات برتر موردنياز (بيمه، مشاوره، بازاتجهيز شهرهاي خرم -
 مالي و ...) و نيز لجستيك و انبارداري

 بسترسازي براي ايجاد بارانداز كاال (بندر خشك) در استان -

 هاي اقتصادي صادرات محورحمايت از فعاليت -
 حمل و نقل

 ارتقا كرويدورهاي جاده اي شرقي غربي و شمالي جنوبي استان تا سطح آزاد راه -

 ال خرم آباد و بروجرد به شبكه راه آهن سراسريساماندهي و ارتقا خطوط ريلي استان با اتص -

 توسعه و تقويت امكانات فرودگاهي و گسترش شبكه هاي ارتباطي براي برقراري پروازهاي بين المللي  -
 هاي مسافري و حمل كاالساماندهي سيستم حمل و نقل عمومي و پايانه ارتقاء سيستم ايمني جاده اي -
 راهي هاي خدماتي رفاهيِ بيني احداث مجتمعارائه مشوق ها و تسهيالت مناسب برا -

 انرژي
هاي جديد توليد انرژي منجمله؛ انرژي هاي پاك بر روي جريانات آبي و بهره برداري از منابع استفاده از روش -

 هاي تجديدناپذيرسازي مصرف انرژيتجديدپذير و بهينه
 اجتماعي و فرهنگي 
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سعه رفاه و تامين اجتماعي و برقراري تعادل در شاخص هاي اصلي آن پياده سازي برنامه هاي اقتصاي به منظور تو -
 در سطح استان

 احداث، توسعه و تجهيز فضاهاي فرهنگي، هنري و مذهبي جهت افزايش سرانه اين فضاها تا ميانگين كشوري -

 اي استان به ميانگين كشوري افزايش سرانه فضاي كتابخانه -
 مي و تخصصي درماني و دارويي در استان و توزيع عادالنه خدماتافزايش سطح دسترسي مردم به خدمات عمو -
 جهت ارتقا سالمت جامعه و ارتقا ورزش همگاني و دانش آموزي بهبود -
 امور استعداديابي جهت بسترسازي ورزش قهرماني و حرفه اي انجام -
 توسعه ورزش و ارتقا سرانه فضاهاي ورزشي استان تا سطح ميانگين كشوري -

 فناوريآموزش، علم و 
 افزايش پوشش تحصيلي استان در كليه مقاطع  -

 توسعه كمي و كيفي فضاهاي آموزشي در كليه مقاطع بخصوص در مناطق محروم استان -

 هاهاي پژوهشي در واحدهاي آموزشي و تدوين بسته هاي حمايتي براي اين فعاليتتوسعه فعاليت -
 در كنار آموزش عالي متناسب با نيازهاي بازار كارارتقا كيفيت نظام آموزشي و تقويت آموزش فني و حرفه اي  -

هاي دانش بنيان و توسعه پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد توسعه كارآفريني از طريق حمايت از شركت -
 در استان

هاي فرهنگ سازي استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در تعامالت مردم و توسعه زيرساخت -
 مربوطه.

 زيست و منابع طبيعي محيط
هاي حيات وحش و كاهش مخاطرات زيست محيطي جهت حفظ تنوع زيستي و ها و گونهاحياي زيست بوم -

 ذخاير ژنتيكي(از جمله سمندرلرستاني، ماهي كور و ...)

 هاي كشاورزي و تبديل رشد افقي شهرها به رشد عمودي. توقف رشد مراكز شهرستان ها در عرصه -

وامع مشاركت ج يارتقاعمومي به منظور دستيابي به توسعه پايدار و حفظ محيط زيست و ارتقا آگاهي هاي  -
 استان ستيز طيمح تيريمد يزيدر برنامه ر يمحل

 هاي زيست محيطي مديريت پسماند و كاهش آالينده -
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و  ساجراي برنامه مديريت يكپارچه زيست بومي و برنامه عملياتي حفاظت از تنوع زيستي زيست بوم هاي حسا -
 شكننده استان

الزام  بر انجام ارزيابي زيست محيطي در رابطه با احداث كليه طرح ها و پروژه هاي بزرگ و متوسط و جلوگيري  -
 از تخلفات و تعديات در اين زمينه

ارهاي زبرداري اصولي براساس ظرفيت و گرايش مراتع و كاهش دام مازاد بر ظرفيت مراتع و تبديل ديمبهره -
 مراتع دست كاشت  بازده بهكم

 توسعه جنگلكاري و عمليات آبخيزداري و آبخوان داري در اراضي شيب دار و در معرض فرسايش خاك -
  سكونتگاهي

بسترسازي مناسب در جهت شكل گيري نظام سكونت و فعاليت براساس الگوي چند مركزي با مركزيت شهرهاي  -
 و نورآبادخرم آباد، بروجرد، اليگودرز، دورود، كوهدشت ، پلدختر 

 هاي جديد و همچنينهاي فرسوده و ايجاد بافتبهبود وضع كالبدي شهرهاي استان از طريق بازسازي بافت -

شهرها جهت تثبيت جمعيت و  -بهبود امكانات و خدمات اقتصادي و اجتماعي در شهرهاي كوچك و روستا -
 جلوگيري از مهاجرت

-هاي خصوصي جهت سرمايهبزرگ و تشويق بخشهاي خدماتي در شهرهاي عدم تمركز در سرمايه گذاري -

 گذاري در بخش خدمات شهرهاي كوچك 
 ارتقاء كيفيت ،كنترل و نظارت بر ساخت و سازها در مناطق شهري و روستايي -

 هاي روستايي و عشايريساماندهي امور مالكيت سكونتگاه -
 امنيتي دفاعي

قابل حفاظت استان و برنامه ريزي شبكه اي براي در مراكز حساس، حياتي، مهم و  غيرعاملپياده سازي پدافند  -
 مقابله با حوادث غير مترقبه و سوانح طبيعي 

 حفظ و نگهداشت جمعيت روستايي در مناطق صعب العبور و كوهستاني استان -
 يافتگيتصوير سازمان فضايي استان در افق توسعه -3-3

 هامناطق مستعد توسعه زيرساخت
 هاي پلدختر، رومشكان و كوهدشت)(شهرستان 4وگاز در ناحيه توجه به منابع نفت انرژي با هايزيرساخت توسعه -
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بر  كيالستي و انحرافي مخزني، سدهاي اجراي و برداريبهره استان شامل آب منابع تامين هايزيرساخت توسعه -
 استان گانه 4 نواحي در جمله سزار،كشكان، كاكارضا، تيره، سيمره و ...هاي پرآب استان منرودخانه روي

 مناطق مستعد توسعه شهري و روستايي
 مناطق مستعد توسعه درجه يك در شهر خرم آباد و بروجرد -

ه آباد و پلدختر (جهت ارتقاء بمناطق شهري مستعد توسعه درجه دو مشتمل بر كوهدشت، دورود، اليگودرز، نور -
 هاي درجه يك)سكونتگاه

  هاي درجه دو)، چگني و چغابل (جهت ارتقاء به سكونتگاهمناطق مستعد درجه سه مشتمل بر الشتر، ازنا -

آباد، آباد، مومنمناطق شهري مستعد درجه چهار مشتمل بيرانشهر، سپيددشت، زاغه، ويسيان، اشترينان، شول -
گنبد، گراب، كوهناني، معموالن، چمن سلطان، شاپورآباد، چاالنچوالن، شهر هفت چشمه، فيروزآباد، درب

 اي و محلي.چم پلك با كاركرد ناحيه ونائي،سوري و
آباد روستاهاي جهان آباد و قلعه حاتم،، دهستان كوهدشت مناطق مستعد توسعه روستايي مشتمل بر دهستان همت  -

اس، يروستاهاي ده محسن، بهرامي، تلوري پايين، سراب كرگاه غربي جنوبي روستاي شهرك امام، دهستان
، دهستان سوري، روستاي سوري، دهستان ژان، روستاي ده نو، دهستان روستاي دارايي شرقي كرگاه دهستان

رومياني روستاي رومياني، دهستان رباط روستاي پاپي خالدار بال، دهستان جايدر روستاي سراب حمام، دهستان 
 كله.پاچه لك غربي روستاي گرجي، دهستان دورود روستاهاي چغابدار و سياه

 كشاورزيهاي مناطق مستعد توسعه فعاليت
و گياهان  ايهاي استان) با اولويت زراعت، باغداري، كشت گلخانهريزي (كليه شهرستاننواحي چهارگانه برنامه -

 وريپرورش دام و طدارويي و 

سلسله)،  (شهرستان 3اليگودرز)، بخشي از ناحيه  و دورود هايريزي يك(شهرستانهاي از ناحيه برنامهبخش -
پلدختر) مستعد پرورش ماهيان سردابي و شهرستان ( 4و بخشي از ناحيه ) آبادخرم(شهرستان  1 ناحيه از بخشي
 گرمابي

هاي پرآب استان (سدهاي نظير مروك، هاله، پرورش ماهي در قفس در پشت سدهاي غيرشرب استان و رودخانه -
 هاي سزار، سيمره و كشكان)هاي سد بختياري و ... رودخانهآباد، سرشاخهخان

 هاي صنعتي و معدنيتوسعه فعاليتمناطق مستعد 
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ها و مناطق ويژه جديد در بيني شهركها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي موجود به همراه پيششهرك -
 خرم آباد و بروجرد.

 استان گانه 4 نواحي تكميلي كشاورزي در -صنايع تبديلي -

پلدختر،  هايشهرستان( 4 آباد) و ناحيه (شهرستان خرم 2صنايع وابسته به نفت و گاز و پتروشيمي در ناحيه  -
 )كوهدشت و رومشكان

 دورود و بروجرد) اليگودرز، (ازنا، 1 و ناحيه) آباد خرم شهرستان( 4 ناحيه در در نساجي، پوشاك و چرم صنايع -
 )بروجرد خرم آباد، ازنا و هايشهرستان( 1صنايع دارويي در ناحيه  -

 )دورود، بروجرد اليگودرز، نا،از هايشهرستان( 1 ناحيه صنايع فلزي در -

  )بروجردشهرستان( 1 سازي در ناحيهصنايع خودرو -

 )آباد خرم شهرستان(  2 ناحيه صنايع برق و الكترونيك در -
 و آباد خرم( 2 ناحيه ،)دورود و بروجرد اليگودرز، ازنا، هايشهرستان( 1 صنايع معدني و فرآوري آن در ناحيه -

با توجه به معادن سنگ هاي تزييني، چيني، گوهره ، گرانيت ،گچ  )لدختركوهدشت و پ( 4 ناحيه و) چگني
 ،آهك و قير طبيعي و...

 استان به ويژه ورشو در بروجرد . گانه 4 نواحي صنايع دستي در -

 مناطق مستعد توسعه خدمات و بازرگاني
 و سالمت عالي، وزشآباد به عنوان منطقه مستعد در ارائه خدمات عمومي و برتر(آم، شهر خرم1در ناحيه  -

 بورس) و پيمانكاران مشاوران، بهداشت،

 هامراكز ارائه دهنده خدمات عمومي شامل كليه كانون هاي شهري با تاكيد بر مراكز شهرستان -

، جنوب شهرستان خرم آباد مستعد منطقه باراندازكاال /بندر خشك(قرارگيري شهرستان خرم آباد بر 2در ناحيه  -
غربي و همچنين عبور شبكه سراسري خط آهن و برخورداري از  -جنوبي و شرقي -يتقاطع كريدورهاي شمال

 فرودگاه)

 انتظامي و سياسي اداري، شهر خرم آباد با مركزيت خدمات -
 هاي گردشگريمناطق مستعد توسعه فعاليت
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گي، فرهنمستعد توسعه فعاليت گردشگري (طبيعي، تاريخي،  3،4،1،2ريزي به ترتيب نواحيكليه نواحي برنامه -
 عشايري و گردشگري پيرامون تاسيسات آبي) -سالمت و ورزشي، ريلي ،  روستايي

 خوزستان-سپيددشت  -بيشه  -گردشگري  ريلي دورود  محور -

 پلدختر -محور گردشگري خرم آباد -

 الشتر -محور گردشگري خرم آباد -

 سپيددشت -محور گردشگري خرم آباد -

 پل زال -محور گردشگري خرم آباد -

  درب گنبد – كوهدشت - رومشكان دشگريگر محور -

 شول آباد -محور گردشگري اليگودرز -

 سكونتگاهي مراكز مراتبي سلسله نظام و استقرار الگوي
، بروجرد، دورود، اليگودرز، نورآباد، كوهدشت و پلدختر) با اولويت آبادخرمالگوي چندمركزي (شهرهاي  -

 توسعه همه جانبه 

 سطح مناطق الگوي توزيع خدمات اجتماعي در
ي استان به هاي شهرالگوي توزيع خدمات اجتماعي منطبق بر الگوي استقرار و نظام سلسله مراتبي سكونتگاه -

 ، بروجرد، دورود، اليگودرز، نورآباد، كوهدشت و پلدختر) آبادخرمصورت چند مركزي (شهرهاي 

 نفر. 1500اي باالي ها و روستاهخدمات اجتماعي با رويكرد روستايي در كليه مراكز دهستان -

 هاي اصلي زيربناييسازمان فضايي شبكه
 شامل: جنوبي -شمالي و غربي -شرقي كريدورهاي

  و) كرمانشاه -نورآباد -آبادخرم -اليگودرز -اصفهان( غربي -شرقي كريدوراول -
 ) ايالم -كوهدشت -آبادخرم -اليگودرز -اصفهان(غربي -شرقي كريدوردوم -

  نهاوند -بروجرد -آباد كريدورخرم -

 ) خوزستان -زال پل -آبادخرم -بروجرد -اراك( جنوبي -كريدورشمالي -
 كريدورهاي ريلي شرقي غربي و شمالي جنوبي كشور در منطقه غرب كشور (عبوري از استان):

 . عراق كشور خوزستان و استان تا آن امتداد و راه آهن اراك درود خرم آباد انديمشك -
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 .عراق كشور و ايالم و كرمانشاه هاياستان تا آن امتداد ا درود بروجرد وراه آهن سراسري اصقهان ازن -
 هاي استان فرودگاه توسعه

 درون استاني شامل: 1اي درجه ي جادهمحورها

 مشكياند -پلدختر -خرم آباد -

  اليگودرز-آبادشول -سپيددشت– آبادخرم -

  الشتر -بروجرد -

 كوهدشت -نورآباد -
 :است زير قرار استان لرستان بهمايش هاي اجرايي آبرنامه -4 ماده

 بازرگاني
 ..). كريدورها ها، قطب بازرگاني، زيربناهاي( بازرگاني با مرتبط هايزيرساخت تكميل و تجهيز توسعه، برنامه -
 بازرگاني با مرتبط تحقيقاتي مراكز اندازي راه و هابرنامه ها،طرح تدوين برنامه -

 ت داخلي و خارجي و تنظيم قوانين و مقررات موردنيازبرنامه حمايت از تسهيل و توسعه تجار -
 معدن و صنعت

 صنايع با مرتبط تسهيالت و فضاها ها،زيرساخت تكميل و تجهيز توسعه، ايجاد، برنامه -
 صنعتي فعال نيمه و فعال واحدهاي و ها تعاوني ها، خوشه ها، زنجيره تجهيز و تكميل توسعه، برنامه -
 معادن توسعه موردنياز تسهيالت و امكانات زيرساختها، زتجهي و تكميل توسعه، برنامه -
 ايهاي منطقههاي معدني فناورانه، تخصصي و مبتني بر مزيتاستقرار صنايع و فعاليت برنامه -

 معدني و صنعتي هايفعاليت از منتج هاآلودگي كاهش و زيستمحيط از صيانت و حفاظت برنامه -

 يي قابليت هاي معدني جديد، جذب فناوري هاي نوين و ...)(شناسابرنامه ارتقاي بهره وري معادن  -

 كشاورزي و امنيت غذايي

 استان مزيت داراي محصوالت بر تاكيد با زراعي و باغي محصوالت افزايش برنامه -
 سالم و ارگانيك محصوالت توليد برنامه -
 كشاورزي مكانيزاسيون توسعه برنامه -
 آبزيان آوريفر و توليد برداريبهره سازيبرنامه بهينه -

 كشت الگوي اصالح و آب وريبهره بهبود برنامه برنامه -
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 كشاورزي امور در توسعه و برنامه تحقيق -
 يمحصوالت كشاورز ديارزش و تول يهارهيزنج ليتكمبرنامه  -
 طيور و پرورش دام برنامه توسعه -
 ياتوسعه كشت گلخانهبرنامه  -
 دارويي گياهان فرآوري و كشت برنامه توسعه -
 بنياندانش كشاورزي توسعه و سازي هوشمند برنامه -

 برنامه توسعه پرورش زنبورداري -
 آب

 نامتعارف و متعارف منابع از آب تأمين برنامه -
 آب  تقاضاي برنامه مديريت -

 آب بازچرخاني و فاضالب و آب تأسيسات توسعه و بهسازي برنامه -
 هارودخانه حريم و بستر از حفاظت و برنامه ساماندهي -

 طبيعي منابع و زيست محيط
 داريو آبخوان آبخيزداري برنامه -

 خاك حفاظت برنامه -
 ها آالينده مديريت و پايش برنامه -
 زيست محيط امور توسعه در و تحقيق -
 خشكي هاي بوم زيست احياء و حفاظت برنامه -
 مديريت جنگل ها و مراتع استان -

 انرژي
 انرژي تامين برنامه -
 يرتجديدپذ و نوين هاي انرژي توسعه برنامه -
 گاز و نفت استخراج و اكتشاف مطالعه، برنامه -
 يانرژ عيانتقال و توز يهاو نظارت بر شبكه ينوساز ،يبهساز -

 نقل و حمل
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 نقل و حمل ارتقا ايمني برنامه -
 نقل و حمل هاي پايانه و موسسات توسعه و ايجاد برنامه -
 اي جاده نقل و حمل تجهيز و توسعه برنامه -
 ريلي نقل و حمل تجهيز و توسعه برنامه -
 هوايي نقل و حمل تجهيز و توسعه برنامه -

 اطالعات فناوري و ارتباطات بخش
 اطالعات فناوري و ارتباطات بخش هايساخت زير توسعه -

 يارتباطات و فنآور يفضا تيبرنامه ارتقاء امن -
 جمعيت فضايي توزيع و سكونتگاهي نظام

 هاسكونتگاه فضايي بخشي تعادل برنامه -
 )شهري، روستايي(هاسكونتگاه فضايي -كالبدي ساماندهي برنامه -
 برنامه ساماندهي عشاير -
 هاسكونتگاه محيطي كيفيت ساماندهي برنامه -
 روستايي و شهري هايسكونتگاه خصوص در خدماتي و زيرساختي سياستگذاري برنامه -

 هنر و فرهنگ
 فرهنگي وسنن رسوم و آداب حفظ و تقويت برنامه -
 هنري –فرهنگي فضاهاي تجهيز و هازيرساخت توسعه برنامه -

 گردشگري
 گردشگري هاي ساخت زير توسعه و سازيبهينه برنامه -
 طبيعي گردشگري توسعه برنامه -
 تاريخي/ فرهنگي/مذهبي گردشگري توسعه برنامه -
 روستايي و عشايري گردشگري توسعه برنامه -
 سالمت گردشگري توسعه برنامه -
 گردشگري هايليتفعا و هاجاذبه تبليغات و بازاريابي برنامه -

 استان تاريخي هاي محوطه و ها بافت بناها، احياي و حفظ برنامه -
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 دستي صنايع صادرات و توليد از حمايتبرنامه  -
 فناوري و علم آموزش،

 شدر مراكز و تحقيقاتي ايستگاههاي فناوري، و علم پارك هاي زيرساخت تجهيز و توسعه ايجاد، برنامه -
 آموزشي هاياختزيرس ساماندهي و توسعه برنامه -
 اي منطقه سنجي مزيت با بنيان دانش فعاليت انطباق برنامه -

 بهداشت و درمان
 تخصصي فوق و تخصصي بيمارستانهاي تجهيز و توسعه ايجاد، برنامه -
 درماني بهداشتي خدمات توسعه برنامه -

 سرمايه اجتماعي
 اجتماعي -فرهنگي خدمات سطح ارتقا و توسعه برنامه -

 بدني تربيت
 ورزشي فضاهاي تجهيز و خدمات توسعه برنامه -

 عامل غير پدافند و امنيتي دفاعي،
 هاي مورد نياز در مديريت بحرانبرنامه ايجاد، توسعه، تكميل و تجهيز امكانات و زيرساخت -
يت هاي جمعها و كانونپذيري زيرساختسازي و كاهشِ آسيببرنامه هدايت، راهبري، شناسايي، پايش، مصون -

 طريق رعايت الزامات و مالحظات دفاعي، امنيتي و پدافندغيرعامل) (ازو فعاليت 

 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 -

 نقاط مسكوني برنامه خروج تدريجي مراكز خطرزاي غيرشهري از -

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

 گذاري سرمايه و اقتصاد
 هامشاركت جلب و خارجي و داخلي گذاريسرمايه جذب و تسهيل برنامه -
 كار و كسب فضاي دبهبو برنامه -

 برنامه توسعه  اشتغال و كارآفريني -
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 باشند.هاي اجرايي ملي و استاني مكلف به رعايت مفاد اين سند ميتمامي دستگاه -5ماده 
 اي باشـــد كه مجموع نيازها وهاي مختلف اين ســـند بايد به گونههاي تعريف شـــده در بخشفعاليت كليه -6ماده 

ر د ي شورايعالي آب در چارچوب پانزدهمين مصوبه  ريزي استان قف آب قابل برنامهها محدود به س مصارف آبي آن 
ــه ــط وزارت نيرو ابالغ مي – 2هاي آبريز درجه   حوضـ ــد. وزارت نيرو مكل  -گرددكه توسـ ــت آب قابل    فباشـ اسـ

به برنامه   ــده  ريزي  بازنگري     5هاي زماني   را در دوره هنگام شـ ــاله  ــرف و به تفكيك بخش  و سـ  هاي مختلف مصـ
 ها ابالغ نمايد.به استان ،2هاي آبريز درجه حوضه
سند را در پايان هر        -7ماده  ساالنه تحقق اين  ستان موظف است، گزارش عملكرد  سازمان مديريت و برنامه ريزي ا

الي ه شورايعها را بسال به دبيرخانه ارسال نموده و دبيرخانه نيز گزارشي از ميزان تحقق پذيري اسناد آمايش همه استان
 دهد.ارائه مي

ستان سازمان مديريت و برنامه  -8ماده  ست تمهيدات الزم به منظور تحقق  ريزي ا سند و هم چنين  موظف ا پذيري 
 در سطح استان را فراهم آورد. مطالعات آمايش استان

ســند با  اين موظف اســت به منظور تحقق عملياتي ســند؛ پيوند بين ريزي اســتانســازمان مديريت و برنامه  -9ماده 
ستان و برنامه    سطح ا ستان را با    مطالعات آتي در  سنواتي در ا هاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت از جمله بودجه 

 تعامل و همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور برقرار نمايد.
سند آمايش      سازمان مديريت و برنامه  -10ماده  ستان موظف است حداكثر ظرف مدت يكسال،  ستان را ريزي ا بر  ا

 اساس سند ملي آمايش سرزمين بازنگري، بروزرساني و اسناد مربوطه را به دبيرخانه ارسال نمايد.
 
 
 
 


