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  1399سند ملي آمايش سرزمين مصوب اسفند 

  باسمه تعالي

  

  سند ملي آمايش سرزمين 

  1399مصوب اسفند 

 

قانون  32ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران و ماده قانون برنامه  26به استناد جزء يك بند الف ماده 

، سند ملي 11/12/1399احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور؛ شورايعالي آمايش سرزمين در جلسه مورخ 

 255راهبرد و  24هدف،  6ماده تصويب نمود كه شامل چشم انداز،  16مشتمل بر  1424آمايش سرزمين در افق 

به دليل ماهيتش متاثر از كليت سند است وليكن در اين  ورزي و منابع طبيعيبخش كشاسياست هست، هرچند 

  هايي كه به طور مستقيم و يا به طور محسوس ارتباط بيشتري با آن داشته است احصا گرديد.  گزارش سياست

  

  بيانيه:

ايراني فاخر، - با تكيه بر جامعه بالنده، تمدن ديرين، فرهنگ اسالمي است كه سرزميني ايران، 1424سال  در

 ،فناورانه  ينوآور هاي جوششها، استعدادهاي انساني و سرزميني خدادادي،  فرهنگ نوايي خرده انسجام ملي، هم

  كند و به دستاوردهاي زير نائل شده است: مي عرضه جهان بهرا  يراني پيشرفتا- ياسالمتحقق الگوي بارز  ينمودها

ايرانيان، پويايي و دوام زيست بوم هاي متنوع  برقرار است و امنيت غذا، آب و انرژيهمبست  •

 دارند.پاس مي حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيستو متعدد سرزمين را با 

نقشي فعال در   كشوري با امنيت بالندة مردم محور و برخوردار از قدرت دفاع عامل و غيرعامل، •

 كند. الملل ايفا مي پيوند منطقه و بينامنيت هم

  

  اهداف

  انداز توسعه فضايي سرزمين، منوط به دستيابي به اهداف زير است: چشمتحقق 

 المللي اي و بين هاي منطقه جريان شبكه پذيري در رقابت و آفريني نقش •

ها آفرين مبتني بر سرمايه انساني، فناوري نوآورانه و تخصص گرا و ارزشدرونزا، برون اقتصاد متنوع، •
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 اي هاي منطقهو مزيت

زيست و ميراث  طبيعي، محيط منابع از خردمندانه برداري بهره و حفاظت، احياء •

  براي نيل به توسعه پايدار فرهنگي

  غيرمتمركز سازگار با تغيير اقليمو  آورپيوند، تاباي، متعادل، منسجم، همسازمان فضايي شبكه •

-ايرانيعدالت، رفاه و مشاركت اجتماعي، حفظ و تعميق انسجام ملي، يكپارچگي سرزمين و هويت  •

  اسالمي

  و قدرت بازدارندهامنيت بالنده سرزمين در همه وجوه  •

  

  هاي سرزميني راهبردها و سياست

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با  مناسبات سياسي، و پيوندها ايجاد و ارتقاء -1

  كشورهاي منطقه و جهان

  يللالم نيب ي وا منطقهترانزيتي  شبكه گذرراه هاي در كشور مفصلي نقش تقويت -2

ي الملل نيبارتقاء جايگاه  و المللي توليد بين جديد هاي زنجيره ايجاد و سازي شبكه - 3

  يالملل نيبي و ا منطقهكشور در بازارهاي جهاني بويژه در زمينه انرژي و توسعه مبادالت 

  ي سرزمينها تخصص، قابليت ها و ها تيمزي به اقتصاد متناسب با بخش تنوع -4

  ظرفيت ها و قابليت هاي دريا   بهره برداري پايدار از   نوين   هاي توسعه دانش و فناوري .1

  برندسازي و تجاري سازي محصوالت داراي مزيت و خلق مزيت در بستر اقتصاد خالق .2

 ظرفيت هاي و مزيت ها با) مرتبط صنايع و كشاورزي صنايع( صنعتي توسعه برنامه هاي تطبيق .3

 ريزياكولوژيك و آب قابل برنامه توان بر نيمبت منطقه هر در كشاورزي محصوالت  توليدي

   مناطق فناوريِ و دانش هاي قابليت و رقابتي هاي مزيت پايه بر بنيان دانش محصوالت توسعه .4

  ين پايدار مبتني بر تحوالت فن آورانهتأمارزش و زنجيره  هاي يرهزنج تكميل .5
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ر كشاورزي هوشمند برداري و استقرا ، اصالح ساختار و نظام بهرهكشاورزيتحول  -5

  و پايدار با حصول اطمينان از امنيت غذايي، آب و محيط زيست

 و تسهيل گري گذاري سياست بر دولت تمركز با كشاورزي بخش مناسب حكمروايي استقرار .6

 و فرصت قابليت، با متناسب و مطلوب برداري بهره هاي تشكل و ها نظام توسعه و ايجاد .7

 اي منطقه  ظرفيت

 و ريزي برنامه فرايند در ذيربط هاي تشكل و كشاورزان مند نظام مشاركت سازوكار ايجاد .8

 كشاورزي بخش گيري تصميم

 و افزايي ارزش محوري، تقاضا بر تاكيد با كشاورزي محصوالت ارزش زنجيره تكامل و توسعه .9

 ضايعات كاهش

 گسترش و فراملي و ملي سطوح تا محلي سطح از كشاورزي محصوالت بازار شبكه توسعه .10

 كشاورزي ديجيتال بازارهاي

 كشاورزي هاي تخصصيپايانه و نقل و حمل المللي بين و داخلي ناوگان توسعه .11

 واحدهاي و پوشش چتر ايجاد قراردادي، كشاورزي توسعه خصوصي،-عمومي مشاركت توسعه .12

 توليد پشتيبان

 ايانواع محصوالت با استفاده از آب در ديكشت و تول فناوري هاي نوآورانه توسعه .13

)Seawater farming  - انرژي و شور دريا آب از استفاده با كه است اي گلخانه 

 كند). مي فراهم كشت غيرقابل هاي زمين در را گياهان رويش امكان خورشيدي

 مستعد كشاورزي اراضي كاربري تغيير ممنوعيت .14

 امنيت ندهكن تامين و اقليمي تغييرات به سازگار و هوشمند دقيق، حفاظتي، كشاورزي استقرار .15

 غذايي

آبخيز با در نظر  هاي حوضه اكولوژيك توان بر مبتني اي منطقه كشت بهينه الگوي استقرار .16

 كشاورزان مشاركت با راهبردي محصوالت توليد اولويت و گرفتن آب قابل برنامه ريزي مصوب

 هاي يتقابل و ها ظرفيت با متناسب كشاورزي توليد عوامل و ها نهاده توليد از هدفمند حمايت .17

 سرزمين

  الزام به توليد محصوالت كشاورزي سالم و افزايش توليد محصوالت غيرتراريخته و ارگانيك  .18
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هاي كنترل شده (مانند هواكشت اي و محيطايجاد و توسعه زنجيره ارزش محصوالت گلخانه .19

 و آب كشت)

 حفاظت و تقويت حاصلخيزي خاك و جلوگيري از تخريب آن در عرصه هاي كشاورزي .20

  

 ي، كاهش شدت  انرژي و تنوع بخشي به منابع توليد انرژي ور بهرهارتقاء  -6

  سازي مصرف انرژي ينهبه .21

  

 جمعيت جواني سالمت، مهارت و انگيزش سرمايه انساني و حفظ پويايي، ارتقاء -7

 و منابع طبيعي ستيز طيمحسازگاري توسعه با  -8

 ملي هاي حساب و ها طرح اقتصادي يابيارز در آن كردن و لحاظ اكوسيستمي خدمات يگذار ارزش .22

 و كشاورزي آب، جمله از مختلف حوزه هاي در اقليم تغيير با سازگاري برنامه اجراي و تدوين .23

 سواحل، اكوسيستم هاي طبيعي و ... گردشگري، درمان، و بهداشت غذايي، امنيت

 هاي گاه يرهذخ هيژو به طبيعي ارزشمند وبه فرد  منحصر قلمروهاي احياء و حفاظت، بازسازي .24

  المللي، پارك هاي ملي و مناطق حفاظت شده ينب يها تاالب زيستي،

 توراني  و ايران زاگرس، ارسباران، هيركاني،( كشور طبيعي هاي جنگل حفاظت و احياء

 مانگرو) و

  هاي دريايي و ساحلي يستماكوسحفاظت و احياء  

  يژهو به هاي آبي و پيكرهها  ها و رودخانه ين نياز محيط زيستي تاالبتأمحفاظت و 

درياچه اروميه، جازموريان، انزلي، شادگان، هورالعظيم، هامون، گاوخوني، حوض 

  سلطان، درياچه نمك قم، ميقان، بختگان، طشك و درياچه اروميه و ...

  ساماندهي تامين چوب صنايع از طريق كشت فراسرزميني و تغيير الگوي كشت اراضي كم

و مازندران، لرستان،  يالنگلستان، گ يها در استان يژهو بهعت چوب بازده زراعي آبي به زرا

  يشرق يجانو آذربا يلاردب ياري،چهارمحال و بختكردستان،  يراحمد،و بو يلويهكهگ

 محلي مديريت و بومي دانش اصول بر متكي مراتع از پايدار برداري بهره نظام استقرار 

 يافته تلفيق
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  زيستي محيط نيبحرا يها كانون يكپارچه مديريت  .25

  ي استان هاي ها استانيژه در و بهي گرد و غبار ها كانونزايي و تثبيت  يابانبمقابله با

كرمان، سيستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبي،  هرمزگان، اصفهان، خراسان 

  رضوي، بوشهر، سمنان، يزد و فارس

 پذير آسيب مناطق و آبخيز هاي در حوضه سيل هوشمند مديريت ارتقاء و استقرار 

  روستايي و شهري

  ي گلستان، گيالن، ها استانيژه در و بهلغزش  ينزمير تأثمديريت مناطق تحت

  مازندران، كهگيلويه و بويراحمد، ايالم، لرستان

  ير فرونشستتأثمديريت مناطق تحت  

 و خاك آب،( پايه منابع از بهينه برداري بهره براي آبخيز هاي حوضه يكپارچه و جامع مديريت .26

 )گياهي پوشش

  قلمرو هر يشناخت بوم هاي يژگيو با متناسب اراضي كاربري تغيير معيارهاي و ضوابط بازنگري .27

زيست با منشا  يطمحكنترل و پايش مستمر منابع آالينده و عوامل مخرب منابع طبيعي و  .28

  داخلي و خارجي

و ويژه بخصوص مديريت يكپارچه منطقه اي پسماندهاي عادي، خانگي، صنعتي، كشاورزي  .29

  در استان هاي ساحلي

كربن و  ي اقتصاد كمسو بهالمللي در حركت  هاي بين ها و مشوق گيري مؤثر از فرصت بهره .30

 هاي مرتبط ها و نوآوري ي فناوري تسهيل انتقال و توسعه

 ژنتيكي تنوع و ذخاير و طبيعي منابع از حفاظت فرهنگ اشاعه محلي و جوامع توانمندسازي .31

  ريگياهي و جانو

  طبيعي مخاطرات و ريسك باليا مديريت سيستم استقرار .32

از  ،زيست محيط  منابع طبيعي و  و احياء حفاظتالزم براي هاي  فناوري   كارگيري و به توسعه .33

فناوري اطالعات و ارتباطات، منظومه هاي ماهواره اي و  ،  نانو فناوري زيستي، فناوري  جمله 

  پهپادها

  نوين تصفيه فاضالب و رفع االيندهاي آن ها   بهره مندي از فنĤوري هاي  .34
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  پايش و حفاظت از خاك و جلوگيري از فرسايش، شورشدن، آلودگي و تخريب آن .35

  

 آب پايدار مورد نياز بر مبناي الگوي مطلوب استقرار فعاليت و جمعيت نيتأم -9

 دريا و آب خاكستري بهره برداري پايدار از منابع آب سبز و منابع آب نامتعارف مانند نمك زدايي آب .36

 و عرضه و استحصال در آب سياسي و امنيتي و اقتصادي ارزش به توجه و وري بهره ارتقاي .37

  آن  مصرف و نگهداري

 اي ماهواره هاي منظومه نظير نوآورانه هاي فناوري بر مبتني آب منابع هوشمند مديريت .38

  پهپادها و سنجنده ها دور، از سنجش

  

 كيفي و كمي بخشي تعادل و آب پايدار حكمروايي يكردرو يساز يجار و استقرار -10

 مصارف و منابع بين

عرضه و تقاضاي آب مبتني بر مقياس  توأمانپيوسته و  به هماصالح ساختار و مديريت  .39

 ي آبريز درجه دوها حوضه

هاي  هاي دولتي، خصوصي و سازمانتقاضاي آب با بازتوزيع قدرت متعادل بين بخش مديريت  .40

  نهاد مردم

 كردن برخط و اندازه گيري سيستم كشاورزي با تاكيد بر استقرار بخش به آب حجمي تحويل .41

  هاآب با اولويت شبكه هاي آبياري زهكشي و چاه مصارف و منابع اطالعات و آمار

 يش كارايي و كاهش تلفات آب در كليه مراحل زنجيره استحصال تا مصرف افزا .42

تعادل بخشي و كاهش جهت در بريز ي آها حوضهاز  هريكر در كشوآب منابع برداري از هبهر .43

 يزير قابل برنامه تا سقف آبمنفي بيالن ميني با زيري زها آبل از ستحصاان اميز

 راستاي در سياستگذاري و هماهنگي جهت ساختاري و نهادي قانوني، سازوكارهاي از استفاده .44

 و يا حوضه ملي، ي،ا طقهمن سطح چهار در آب منابع از بهينه يبردار بهره جهت ملي وفاق

  مصرف مختلف هايبخش در) محلي( استاني

 ريزي برنامه قابل آب مصوب ارقام و آمار اساس بر كشور آب مصرف مديريت .45

 و ذينفعان توانمندسازي و مردمي فراگير هاي مشاركت عمومي، ظرفيت سازي، ارتقاء فرهنگ .46

  آب اصالح الگوي مصرف و حفاظت از منابع جهت ذيمدخالن
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  ي آب در بخش هاي مصرف كنندهور بهرهرتقاء ا .47

 

  ي صنعتيها تيفعالي به زنجيره ده شكلساماندهي استقرار صنايع كشور و  -11

  معدني و صنعتي نواحي ها، اي در شهرك خوشه توسعه رويكرد كاربست .48

 توسعه صنايع كوچك و متوسط با تأكيد بر استقرار در مناطق مرزي .49

هاي  يتمزو  ها تخصصدار ملي مبتني بر  يتاولوو معدني  هاي صنعتي يتفعالاستقرار  .50

  يا منطقه

  

 بازآرايي فضايي قلمروهاي توليد محصوالت كشاورزي -12

هاي  با تاكيد بر استفاده از فناوري توسعه مستعد هايتوليد محصوالت كشاورزي راهبردي در پهنه .51

 نوآورانه 

 كردستان رضوي، خراسان ستان،خوز كرمانشاه، اردبيل، كردستان، هاي فارس،استان، 

 جو اولويت گندم و  اب زنجان گلستان، غربي آذربايجان شرقي، يجانآذربا همدان، لرستان،

 لرستان، اردبيل، قزوين، شمالي، خراسان غربي، خوزستان، آذربايجان هاياستان 

 هاي روغنياولويت دانه  ابشرقي  گلستان، آذربايجان كرمانشاه، قزوين،

 با اولويت برنج  مازندران و گيالن هاياستان 

 قزوين با اولويت ذرت  رضوي، خراسان كرمانشاه، خوزستان، اصفهان، ايالم، هاياستان

  اياي و علوفهدانه

 يد بر:تأكسازي و برندسازي محصوالت كشاورزي ويژه (صادراتي و ارزش افزوده باال) با  يتجار .52

  ستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، ي كرمان، سيها استانيژه در و بهتوليد خرما

 فارس و خوزستان

  ي كرمان، سمنانها استانيژه در و بهتوليد پسته 

  ي زنجان، گيالن و قزوينها استانيژه در و بهتوليد زيتون 

  ي و خراسان رضوهاي خراسان جنوبي و يژه در استانو بهزعفران، زرشك و عناب

 شماليخراسان
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 هاي سيستان و بلوچستان و هرمزگان، پاپايا، ...) در استانمحصوالت گرمسيري (موز، انبه 

 كشور در مناطق مستعد و داروهاي گياهي گياهان دارويي  

هاي تكثيري نظير بذر، نهال و مواد ژنتيكي دامي، گياهي و شيالتي در توليد و توسعه اندام .53

 زنجيره ارزش

  طيور ين محصوالت دام وتأمهاي ارزش و ساماندهي و توسعه زنجيره .54

 استانهاي اولويت با مستعد مناطق در قرمز گوشت ارزش زنجيره توسعه و ايجاد 

اصفهان،  غربي، آذربايجان مازندران، شرقي، آذربايجان فارس، رضوي، خراسان

بلوچستان،  و سيستان قم، همدان،گلستان، يزد، قزوين، تهران، خوزستان، لرستان،

   اردبيل و ي، كهگيلويه و بويراحمدخراسان شمالي، ايالم، چهارمحال و بختيار

 اصفهان، استان هاي اولويت با مستعد مناطق در شير ارزش زنجيره توسعه و ايجاد 

چهارمحال و  مازندران، شرقي، آذربايجان قزوين، فارس، رضوي، خراسان تهران،

   بلوچستان و سيستان و كرمان كهكيلويه و بويراحمد، مازندران، اردبيل، بختياري،

 مازندران، استان هاي اولويت با مستعد مناطق در طيور ارزش زنجيره توسعه و ايجاد 

 شرقي، آذربايجان قم، خوزستان، فارس، رضوي،خراسان اصفهان، گيالن، گلستان،

  كرمان و بلوچستان و سيستان هرمزگان، ايالم، اردبيل، قزوين، يزد، همدان، بوشهر،

 استان هاي اولويت با مستعد مناطق در پرندگان تخم ارزش زنجيره توسعه و ايجاد 

  البرز و شرقي آذربايجان اصفهان، رضوي، خراسان تهران،

 آذربايجان استان هاي اولويت با مستعد مناطق در عسل ارزش زنجيره توسعه و ايجاد 

  و لرستان كرمانشاه كردستان، قم، گيالن، اردبيل، فارس، شرقي، آذربايجان غربي،

 گيالن، هاي استان اولويت با مستعد مناطق در نوغانداري ارزش زنجيره توسعه و ايجاد 

  اصفهان و شمالي خراسان گلستان، مازندران،

 اصفهان، هاي استان اولويت با كويري مناطق در شتر ارزش زنجيره توسعه و ايجاد 

 اردبيل و جنوبي خراسان بلوچستان، و سيستان سمنان،

ي سيستان و بلوچستان، ها استانبا اولويت  يالتين شتأمساماندهي و توسعه زنجيره ارزش و  .55

هرمزگان، بوشهر، گيالن، مازندران، گلستان، كرمانشاه، خوزستان، كهگيلويه و بوير احمد، 
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چهارمحال و بختياري، كردستان و لرستان با رعايت مالحظات زيست محيطي بويژه ظرفيت 

  تحمل بار آلودگي رودخانه

با  فراسرزميني يها كشتكشاورزي فراملي و گسترش  هاي ارزش محصوالتايجاد زنجيره .56

 بريد بر توليد محصوالت غير تراريخته و آبتأك

 

شبكه چند به  يتك مركز سرزمين از يشبكه شهر يالگو رييتغتمركززدايي و  -13

 مركزي و  چند سطحي

  پياده سازي الگوي مطلوب توسعه نظام سكونتگاهي در مناطق مختلف سرزمين  -14

 يريعشاجامعه   ستيزتقاء پويايي نظام كوچ، حفظ و تقويت ميراث معنوي و ار -15

 هاي اصيل فرهنگي، تاريخي، قومي و بومي جامعه عشاير تقويت و احياي ارزش .57

 امنيت عشايري در هاي تشكل مشاركت مناطق عشايري و نظام كاركردي چند تقويت نقش .58

 محيط زيستي پايداري و غذايي امنيت ملي،

 توليدي و محصوالت ارزش و برندسازي زنجيره توسعه اقتصادي، هاي فعاليت به يبخش تنوع .59

  عشايري جامعه دستي صنايع

 طبيعي، هاي جاذبه بر مبتني محور، جامعه گردشگري و درماني طبيعت گردي، بوم توسعه .60

 عشايري جامعه و مناطق فرد به منحصر تاريخي و فرهنگي

  مرزي و اي حاشيه العبور، صعب افتاده، دور مناطق در موجود منابع اقتصادي افزايي ارزش .61

 حفظ تنوع زيستي و ذخائر ژنتيكي دامي و گياهي مناطق عشايري .62

 عشاير عرفي حفظ يكپارچگي قلمرو و محدوده حقوق .63

  عشايري جامعه زندگي كيفيت و رفاه هاي شاخص ارتقاء .64

 

اهيت توليد محور بر ارتقاء پويايي و م ديتأكروستاها با  در جمعيت جذب و حفظ -16

 بودن روستاها

 رويه نقاط روستايي به شهر يبممانعت از تبديل  .65

 روستاهاي براي خاص عملكرد و نقش و تعريفروستاها  ياقتصاد هايتيبه فعال يبخش تنوع .66
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  رقابتي و نسبي مزيت داراي

 

ميراث فرهنگي، تاريخي و طبيعي ايران و گسترش  گردشگري و آوازه ارتقاء -17

 و متنوع در پهنه سرزمين خالق ، فرهنگ مبنا،محور اجتماعآورد، بوم گردشگري

دسترسي به آن  ارتقاء توسعه شبكه ملي اطالعات، ارتقاء ارتباطات بين المللي و -18

 در قلمروهاي استقرار فعاليت و جمعيت

لجستيك متناسب با  تركيبي و حمل و نقل شبكه پيوستگي و سازماندهي -19

  ر فعاليت و جمعيتي استقراها كانون

ايجاد مراكز لجستيك تخصصي كشاورزي، صنعتي و معدني و چندعملكردي متناسب با  .67

  ها و پهنه هاي توليد كاال بر مبناي الگوي مطلوب استقرار فعاليت هاظرفيت

  

مناطق  ژهيو بهتراكم  كممستعد در مناطق و توسعه فعاليت  تيجمع شيافزا -20

 جنوبي سواحل و راهبردي مرزي، جزاير

 گرا مردم و محور عدالت سرزميني حكمراويي نظام و اجتماعي سرمايه ارتقاء -21

 اسالمي -ايراني ارتقاء هويت ملي و تقويت انسجام -22

  امنيت همه جانبه و بازدارنده نيتأم -23

كوير و  حاشيه پذيري نقاط روستايي و شهرهاي كوچك و مياني واقع در يتجمعتقويت  .68

 منطقه امنيت ارتقاء نظورم به مناطق مرزي

با    تقويت و بسترسازي امنيت همه جانبه (غذايي، آب، محيط زيست، اجتماعي، اقتصادي و...) .69

  سرزمين    پايداري و تاب آوري   حفظ

 

در استقرار جمعيت و فعاليت  رعامليغ پدافند و مالحظات و الزامات دفاعي رعايت -24

  در پهنه سرزمين

  يو مل يمنطقه ا ،يبحران در سطوح محل يكپارچه  تيريمددهي و فرمان يساز وكارها جاديا .70
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  سازمان فضايي مطلوب 

- شبكه چند سطحي، چند مركزي و چند عملكردي، اقتصاد متنوع و درياپايه، نظام سكونتگاهي پويا و نقش

راهبردي و  ويژه در مناطق مرزي، جزاير تراكم به آفرين، افزايش جمعيت و توسعه فعاليت در مناطق مستعد كم

است  1424هاي سازمان فضايي ايران در سال ترين ويژگيسواحل جنوبي و پيوند مناسبات ايران با دنيا، از مهم

  كه منجر به توسعة متعادل، متوازن و انسجام فضايي سرزمين شده است.

تناسب با استقرار فعاليت و جمعيت در قلمروهاي مستعد توسعه شكل گرفته و سازگار با محيط زيست و م

هاي دريايي و  اثرات  تغيير اقليم  است . قلمروهاي منحصر به فرد و ارزشمند طبيعي به ويژه  اكوسيستم

هاي آبي كشور حفاظت و احياء  شده است. خدمات  ها و پيكره ها ، رودخانه هاي طبيعي، تاالب ساحلي،جنگل

ه است و آالينده هاي محيطي به ويژه انواع اكوسيستمي سرزمين  ارزش گذاري و در ارزيابي اقتصادي لحاظ شد

  هاي نوين مديريت شده اند.پسماندها با فن آوري

هاي آبخيز تحقق يافته و رويكرد حكمروايي پايدار آب و تعادل بخشي  مديريت جامع و يكپارچه حوضه

از طريق مديريت كمي و كيفي بين منابع و مصارف جاري است. آب پايدار مورد نياز استقرار فعاليت و جمعيت 

هوشمند منابع آب و بهره برداري از منابع آب سبز ، منابع آب نامتعارف مانند نمك زدايي آب دريا و بازچرخاني  

  آب خاكستري تامين شده است.

با انعقاد پيمان ها و تفاهم نامه هاي بين المللي در سطح منطقه، ضمن دستيابي به بازارهاي هدف در 

ط فرهنگي و اجتماعي را تعميق بخشيده و معضالت محيط زيستي منطقه بويژه كشورهاي همسايه، رواب

  هاي گرد و غبار را مهار و پايداري منابع آب هاي مرزي را تضمين نموده است. كانون

كشور با توليد محصوالت متنوع  دانش بنيان با ارزش صارداتي باال ، ضمن كاهش خام فروشي، در  

  يني نموده است. زنجيره ارزش جهاني نقش آفر

هاي فعاليتي كشاورزي سرزمين درافق توسعه يافتگي با بهره برداري از مزيت ها ها و كانونها و قطبپهنه

منطقه اي درقالب شبكه هاي همكار  در هاي سرزمين و تحوالت فناورانه در مقياس فراملي، ملي و و قابليت

هاي  بردي و ويژه صادراتي با ارزش افزوده باال در پهنهسرزمين  نقش آفريني مي كنند.  توليد محصوالت راه

  وري توليد كشاورزي و تامين امنيت غذايي را فراهم نموده است.مستعد توسعه، افزايش بهره

در سه سطح  ها هزينه كاهش فرآيندهاي زنجيره تأمين و توزيع بار و سازي بهينه جهت لجستيكي در مراكز

مراكز لجستيك تخصصي كشاورزي و صنعتي متناسب با الگوي استقرار فعاليت و اي و بين المللي، ملي، منطقه
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  اند. جمعيت در سرزمين ايجاد شده

  

  الزامات تحقق و اجرايي شدن سند

هاي اجرايي، نهادهاي غيردولتي و بخش خصوصي موظف هستند ضمن تكميل اطالعات و كليه دستگاه

گذاري، توليدي و  طرح ها و پروژه هاي عمراني، توسعه اي، سرمايههاي مكاني مستند و مورد نياز سامانه،  داده

مشاركتي خود را قبل از مراحل تصويب و اجرا در سامانه مذكور ثبت نموده و دبيرخانه شورايعالي آمايش سرزمين 

يجه ها منوط به نتانطباق آن را با اسناد آمايش سرزمين در سطح ملي و استاني بررسي نمايد. اجراي اين طرح

  استعالم از سامانه است. 

 ساله پنجي توسعه ها برنامهاي، هاي توسعه منطقهسازمان مكلف است مفاد اين سند را در تدوين برنامه

ي كه سازمان فضايي ا گونه بهي ساالنه لحاظ نمايد ها بودجهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين تنظيم 

  محقق گردد. 1424مطلوب افق 

  باشند. هاي اجرايي ملي و استاني مكلف به رعايت مفاد سند ملي آمايش سرزمين ميتمامي دستگاه

 حفاظت سازمان تجارت، و معدن صنعت، وزارت كشاورزي، جهاد وزارت همكاري با است مكلف نيرو وزارت

 قابل آب مصوبه نويس پيش تهيه به نسبت سند مفاد به توجه با و بودجه و برنامه سازمان و زيست محيط

 كميسيون به بررسي براي و اقدام پنجساله حداكثر هاي دوره در آن بازنگري و يكسال مدت ظرف ريزي، برنامه

  .نمايد ارائه شورايعالي به تصويب و

 گرفتن نظر در با اي رامنطقه و ملي كشت سند؛ الگوي مفاد به توجه با است مكلف كشاورزي جهاد وزارت

 نموده و اقدام  پنجساله حداكثر هاي دوره در آن بازنگري و يكسال تمد ظرف مصوب ريزي برنامه قابل آب

  . نمايد ارائه شورايعالي به تصويب به كميسيون تخصصي و بررسي براي

 تهيه به نسبت است مكلف كشاورزي جهاد وزارت سرزمين، اراضي كاربري تغييرات پايش منظور به

همچنين  .دهد قرار دبيرخانه اختيار در و نموده اقدام لهسا پنج صورت به ملي سطح در اراضي كاربري هاي نقشه

 جهاد وزارت توسط آمايش، استاني و ملي سند مطالعات با توجه به يافته هاي كشاورزي مستعد (مرغوب) اراضي

به  بررسي براي و ظرف مدت يكسال تعيين نيرو وزارت و كشور بودجه و برنامه سازمان همكاري با و كشاورزي

  .نمايد ارائه شورايعالي به تصويب صصي وكميسيون تخ

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با توجه به سند و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، 

وزارت نفت، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
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صنعتي ملي و استاني اقدام و براي بررسي به كميسيون و تصويب به  كشاورزي نسبت به تعيين اولويت هاي

  شورايعالي ارائه نمايد.

  


