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  بسمه تعالي

  پيشگفتار
  

مجموعه حاضر حاصل دوره دوم مطالعات آمايش سرزمين پس از انقالب اسالمي محسوب 
هر چند تجربة نخست كشور  در اين زمينه در سالهاي قبل از انقالب و همچنين نتايج دورة . شود مي

يرغم منجر شدن  در كشور انجام شد عل60اول مطالعات آمايش سرزمين اسالمي ايران كه در دهة 
هاي توسعه كشور را  هاي اجرايي و برنامه به مصوباتي ـ بنابرداليل مختلف ـ فرصت بروز در عرصه

انداز و تأكيداتي كه  رود تالش اخير با توجه به برخورداري كشور از سند چشم نيافتند، اما انتظار مي
ر استفاده از نتايج مطالعات در اليحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ب

الهي و  آمايش سرزمين در تدوين اسناد ملي بخشي، استاني و ويژه شده است، بتواند به حول و قوه
گيران نظام، خالء برخورداري از يك سند جامع و باال دست را براي  با همت دولتمردان و تصميم

  .اي برطرف نمايد هاي توسعه بخشي و منطقه تدوين برنامه
  
شود،  هاي مربوطه ارائه مي ارشي كه اكنون در دو بخش و دو پيوست و مجموعة نقشهگز

در بخش اول گزارش تقديمي .ماحصل بيش از پنج سال مطالعه و دهها جلد گزارش مدون است
هاي  ضمن مروري بر سوابق مطالعات آمايش سرزمين در ايران به ضرورتهاي تهيه و اجراي برنامه

ريزي كشور به مروري بر  من معرفي جايگاه آمايش سرزمين در نظام برنامهآمايشي پرداخته و  ض
مدت كشور منتج از مطالعات  مرحله اول اين دوره يعني  هاي توسعه بلند گيري ترين جهت اصلي

همچنين در نهايت ضمن برشماري ويژگيهاي مرحله .   شده است نظريه پايه توسعه ملي پرداخته
به جايگاه و نحوه ارتباط سند حاضر با مجموعه اسناد ملي  توسعه بندي مطالعات آمايش  جمع
  . هاي كشور اشاره گرديده است ها و اسناد ملي توسعه استان بخش

  
 فضا و ،هاي آمايشي در سه حيطه انسان گيري ترين جهت در بخش دوم گزارش اصلي

هاي فوق بر بارگذاري  يگير اند و بازتاب كالن جهت هاي انسان در فضاي ملي طرح گرديده فعاليت
  . اند جمعيت و فعاليت در استانها و مناطق مختلف كشور مورد استنتاج قرار گرفته

  
در پيوست اول گزارش راهبردهاي بخشي شامل راهبردهاي بلندمدت توسعه و راهبردهاي 
سازماندهي فضايي هر يك از بخشهاي اقتصادي ـ اجتماعي و در پيوست دوم برشهاي استاني 

دار و محوري در توسعه  عة هماهنگ شده راهبردهاي ملي و بخشي در قالب بخشهاي اولويتمجمو
بيني تحوالت كالن اشتغال و جمعيت در هر يك از  استان، راهبردهاي بخشي در استان و پيش

  .استانهاي كشور ارائه شده است
  

ور در افق  نقشه بخشي، نقشه سازمان فضايي كش16هاي مطالعات نيز شامل  مجموعه نقشه
  . استان كشور به صورت مجلد جداگانه ارائه شده است28هاي سازمان فضايي   و نقشه1400



 ٣

  
  
  

  فهرست
  
  

   كليات- بخش اول  

  5  صفحه ----------------------------------------- مقدمه–الف 

  8   صفحه ------------يزي كشور   ر  جايگاه آمايش سرزمين در نظام برنامه–ب 

  11   صفحه --------------مايشي   هاي آ ضرورت هاي تهيه و اجراي برنامه –ج 

  14    صفحه -------------------------- تدوين نظريه پايه توسعه ملي  –د 

   16    صفحه--------------------------هـ ترتيبات تهيه طرح آمايش ملي  

  19صفحه   ------------  هاي آمايش ملي گيري ترين جهت  اصلي–بخش دوم 

   29    صفحه---------------    راهبردهاي بلندمدت توسعه بخش–پيوست اول  

   71صفحه   ----------------------    نظريه پايه توسعه استان–پيوست دوم  



 ٤



 ٥

 

 

   كليات-بخش اول 

  

  مقدمه -الف 

با وسعت جغرافيايي ايران كه هاي بلندمدت با نگاه به سرزمين در كشوري  دوبار تجربه تدوين برنامه
ريزي و  هاي گرانبهايي را براي نظام برنامه ريزي را تجربه كرده است،  دستمايه  سال برنامه50سابقه بيش از 

گردد پس از افزايش ناگهاني   شمسي بازمي1350تجربه اول كه به دهه . ريزان كشور به همراه داشته است برنامه
ريزان را واداشت تا با  ميالدي رخ داد و برنامه1970 طي دو شوك نفتي دهه درآمدهاي ارزي كشور بود كه در

  .هاي جاري و عمراني دولت تخصيص مجددي از منابع را سامان دهند افزايش هزينه

آساي  هاي بين بخشي،  رشد غول اي، ناهماهنگي گير منطقه هاي چشم اين درحالي بود كه عدم تعادل
ضرورت توجه جدي به سرزمين و اتفاقاتي كه در آن عرصه .... ساختي كشور وپايتخت،  ناكارآمدي شبكه زير

  . افتاد را الزامي نموده بود مي

 تجربه نخست آمايش سرزمين در كشور كه طي دهه پنجاه توسط مهندسين مشاور ستيران سازمان يافت 
هرچند با وقوع . لياتي شودهاي ميان مدت عم اي از برنامه اي طراحي شده بود كه در قالب مجموعه به گونه

هاي آمايشي پديد آمد اما  اي در اجراي برنامه انقالب اسالمي و ضرورت تجديد نظر در همه اركان نظام وقفه
هاي شگرفي بود كه براي  تجربيات گرانبهاي مطالعات آمايش كه پس از انقالب اسالمي حاصل شد، دستمايه

هاي نويني را نويد  اعية استقالل و خودكفايي داشته است افقكشوري كه در دنياي وابستگي به شرق و غرب د

  .بخشيد مي

اي  ريزي منطقه در اين فضا بود كه با همت مسؤالن وقت سازمان برنامه و بودجه و تشكيل دفتر برنامه
هرچند به داليل مختلف مطالعات . وظيفه تهيه سند آمايش سرزمين اسالمي ايران برعهده دفتر مذكور قرارگرفت
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دور اول آمايش پس از انقالب نيز نتوانست از مرحله طرح پايه آمايش سرزمين فراتر رود اما با توجه به برخي از 
  . اي بود كه در نوع خود قابل توجه هستند هاي خالقانه ابعاد حاوي جنبه

و كاركردي را اي از  عوامل ساختاري  ارائه داليل اين امر هر چند در حوصله بحث حاضر نمي گنجد اما مجموعه
اين موضوع  كه بعضاً حتي . عملي و اجرايي مي گنجند  ، معرفتي ،هاي مختلف نظري شامل مي شود كه در حيطه

ها از مقوله آمايش  ريزان نيز تلقي واحدي از آمايش سرزمين وجود ندارد حكايت از تعدد برداشت در ميان برنامه
دار در  هاي گسترده و دامنه د كه سبب گرديده عليرغم تالشريزي و اجرائي كشور دار سرزمين در نظام برنامه

ريزي  ها نظير در تعارض و رقابت قرار داشتن سنت برنامه تفاهم زمينه مطالعات آمايش سرزمين برخي سوء
TPاقتصادي با آمايش سرزمين

1
PTهاي الزم براي پيشبرد مطالعات آمايش سرزمين بيانجامد  به تحديد عرصه.  

ريزي كمتر فرصت ظهور و بروز يافتند اما در  ايش هرچند در حيطة عمليات برنامهمجموعه مطالعات آم
انباشت معارف آمايشي در شرايطي كه . سازي مباني آمايش در ايران شدند حيطة نظري منجر به تعميق و بومي

و انتظارات عالوة فضاي نويني كه شرايط  معضالت كشور به لحاظ ماهوي تفاوت چنداني با گذشته نكرده بود به
محيط دروني پس از جنگ و تجربة تهيه و اجراي دو برنامه توسعه و تحوالت بيروني ناشي از فروپاشي شوروي 

 براي انجام دور دوم 1376و تحوالت جهاني روي داده بود منجر به دستور هيئت محترم دولت در نيمه دوم سال 
 تدوين شد و 1379ر مطالعات آمايش سرزمين در بهار نتايج مرحله اول دور اخي. مطالعات آمايش سرزمين گرديد

“ ديدگاه بلندمدت توسعه فضايي كشور”و “ نظريه پايه توسعه ملي” با ارائه مجموعه مطالعات  مرحله اول شامل 
نظريه پايه ” تدوين . در هيئت محترم وزيران نخستين گام خود را بسوي تدوين سند آمايش سرزمين برداشت

ترين خطوط وجهت گيريهاي توسعه كشور را  ترسيم مي كند از آنجا ضرورت يافت كه در  كه اصلي“ توسعه
با ارائه نظريه پايه . انداز براي توسعه كشور خالء وجود اسناد باالدست توسعه را پر نمايد فقدان يك سند چشم

نظريه پايه  ”هاي  فتمجموعه رهيا ،توسعه ملي در هيئت محترم دولت و تاكيد دولت محترم بر ادامه مطالعات 
نهايي گشته و مبناي “  ريزي شوراي آمايش سرزمين  سازمان مديريت و برنامه” در جلسات  “توسعه ملي

با وجود عزم جدي در هيئت دولت و سازمان مديريت و . مطالعات آمايش سرزمين  در مرحله تفصيلي گرديد

                                                 
TP

1
PT-ريزي كشور  ريزي با هم و جايگاه آمايش سرزمين در نظام برنامه  در بخش بعد به اجمال به نحوه ارتباط رويكردهاي مختلف در برنامه

  .خواهيم پرداخت
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 آغاز گرديد كه 1381دي مطالعات در نيمه دوم سال بن ريزي براي  تدوين سند آمايش سرزمين مرحله جمع برنامه
با اين حال و با  توجه به ورود سازمان مديريت و .  براي ارائه به هيئت محترم وزيران آماده شد1382در بهار 
اندازـ با همكاري مجمع تشخيص مصلحت  ريزي و در پي آن كل مجموعه دولت در فرايند تدوين چشم برنامه

هر . اي در ارائه اسناد آمايش سرزمين به هيئت محترم دولت پديد آمد حه برنامه چهارم وقفهنظام ـ و تهيه الي
چند تهيه دو سند ملي چشم انداز و اليحه برنامه چهارم فرصت مغتنمي بود تا مجموعه مطالعات اخير آمايش 

هاي آمايش سرزمين  تسرزمين در جهت غناي  هر چه بيشتر اين اسناد بكار گرفته شود و از اين طريق رهياف
  . ريزي توسعه گردد وارد عمليات برنامه

نگر،  دورنگر و راهبردي   توجه به آمايش سرزمين در دور اخير مولود نوعي احساس نياز به ديدگاهي جامع
م اي را نيز از قل اي نظر داشته باشد،  بلكه روابط بخشي ـ منطقه تنها به روابط بين بخشي و بين منطقه بود كه نه 

ريزي و اجرايي كشور  احساس نيازي كه حكايت از نوعي تحول در مختصات فكري نظام برنامه. نيانداخته باشد
هاي تهيه اسناد آمايشي كه اين احساس نياز نوعًا مولود آن  هرچند در ادامه اين نوشتار به اجمال ضرورت. دارد

  .ضروريات است ـ مورد بحث قرار مي گيرند

ريزي به  مقايسة  سي  تفاوت انواع رويكردهاي ممكن و سطوح مختلف در برنامهدر بخش بعد ضمن برر
ريزي و   هاي مختلف تفكر و عمل در تنظيم امور توسعه و معرفي و ارزيابي سطوح مختلف برخورد با برنامه گزينه

مديريت توسعه ريزي و  هاي متفاوت در برنامه توسعه پرداخته شده است و سعي گرديده جايگاه هر يك از گزينه
  .در سطح ملي مورد بررسي قرار گيرد
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  ريزي كشور  جايگاه آمايش سرزمين در نظام برنامه -ب

  

. اند هاي اجتماعي و طبيعي تعبير كرده وري بهينه از ظرفيت آمايش سرزمين را مهندسي ترتيبات بهره
عنوان تبيين  رافيا و جامعه شناسي و بهعنوان تلفيقي از سه علم اقتصاد،  جغ ترتيب مقوله آمايش سرزمين به بدين

  :گيرد ديدگاه درازمدت توسعه ملي براساس  مراحل اساسي ذيل شكل مي

هاي توسعه بلندمدت كشور از منظر آمايش سرزمين در يك فرايند نگاه از  گيري ترين جهت تدوين اصلي -1
 باال به توسعه ملي وتعيين وتبيين بازتابهاي سرزميني آن 

ها و عملكردهاي اصلي اقتصادي  كننده تخصص ها و موانع و تنگناها كه تعيين  و قابليتتعيين امكانات -2
 باشند در يك فرايند نگاه از پايين به سطح ملي ها در سطح مناطق مي واجتماعي و منشاء انتخاب فعاليت

  و اي منطقه هاي بين هاي اقتصادي و ايجاد هماهنگي  تلفيق دو فرايند نخست در برخورد با بخش -3
هاي مختلف در  اي و تصوير بازتابهاي سرزميني مرحله توسعه يافتگي بخش  منطقه- بخشي و بخشي بين

  سطح ملي 

ريزي در  توان تعريف كرد؟ و اين دو چه نسبتي با برنامه اما چه نسبتي ميان آمايش سرزمين و توسعه مي
 و عملياتي آنها خواهد گذاشت؟ نمودارهاي هاي مطالعاتي معناي مرسوم خود دارد؟ قيد زمان چه تأثيري بر روش

گيري هر يك از جريانهاي مرسوم،  جايگاه آنها در  صفحات بعد با مروري بر تعاريف،  به روند تاريخي شكل
  .پردازد سياستگذاري و هدف هريك از رويكردهاي مطرح مي
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  هاي آمايشي  هاي تهيه و اجراي برنامه ضرورت-ج

  

مقدمه نيز اشاره شد،  نبود يا مورد استفاده قرارنگرفتن يك سند ملي آمايش سرزمين  همانگونه كه در 
  :گيرند وجود آورده است كه ذيالً مورد توجه قرار مي مسائل و مشكالتي را به

هاي موجود در سرزمين، كه بخشي ناشي از اتخاذ استراتژي قطب رشد در سالهاي قبل از  عدم تعادل •
هاي مناسب سازماندهي فضا در سالهاي بعد از انقالب  دم اتخاذ استراتژيانقالب و بخشي بدليل ع

 .باشد،  در آينده ساختار فضايي كشور را با مشكالت جدي روبرو خواهد ساخت مي

اي  هاي برخي از مناطق كه اين امر از يكسو موجب حاشيه برداري مناسب از امكانات و قابليت عدم بهره •
هاي   از سوي ديگر موجب فشار فراتر از ظرفيت به منابع و عرصههايي از سرزمين و شدن قسمت

 .محدود خواهد شد

اين امر موجب عدم پيوستگي و . هاي اقتصادي در سطح سرزمين هاي الزم بين بخش عدم هماهنگي •
اي كه اگر چه عدم هماهنگي و  به گونه. گردد ارتباط منطقي بين طرحهاي عمراني بزرگ كشور مي

 آن پس از مدتي ممكن است حل گردد اما تاخير بوجود آمده موجبات ناكارآمدي اين مشكالت ناشي از
برداري آنها فراهم آورده و به اتالف هنگفتي از منابع منجر  ها را بويژه در برهة تاسيس و بهره گونه طرح

 .گردد مي

و وحدت يكپارچه سازي فضا (به فراموشي سپرده شدن شرايط اجتماعي،  قومي و فرهنگي مناطق  •
هاي توسعه ملي،  طرحهاي عمراني  بدليل ناديده انگاشتن اين گونه مسائل در فرآيند تهيه برنامه) ملي

گيرند و يا ممكن است بدليل عدم  بزرگ در اين مناطق يا درحد ظرفيت مطلوب مورد استفاده قرار نمي
هاي  پسين با ساير فعاليتادغام در ساختار اقتصادي مناطق و ناتواني از ايجاد پيوندهاي پيشين و 

 .هاي صورت گرفته از كارآيي الزم برخوردار نشوند گذاري  سرمايه،مكمل
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رعايت  .شود ريزي فضاي ملي به آن پرداخته مي  مسائل سياسي ـ امنيتي بعد ديگري است كه در برنامه •
ايي خاص در ه ها يا فعاليت امنيتي ممكن است منجر به توسعه يا تحديد فعاليتـ  مالحظات سياسي

ايجاد فعاليت و اسكان جمعيت در مناطق استراتژيك كه از نظر اقتصادي قابليت . ها شود برخي از عرصه
هاي باال در جزاير خليج فارس نمونه مشخصي از اين نوع  چنداني ندارند نظير اسكان جمعيت با هزينه

 . باشد مسائل مي

هاي  ريزي ري بهينه ازمنابع طبيعي در برنامهبردا ها و بهره گذاري سازگاري زيست محيطي سرمايه •
 شمال،  بدليل ناديده انگاشتن اين -طرح ايجاد بزرگراه تهران. اقتصادي با ديد سرزميني ميسر است
 .مسائل بارها با ترديد مواجه شده است

 ها و بندي مراكز شهري و نواحي روستايي براساس توزيع فعاليت ساماندهي نظام اسكان جمعيت و سطح •
 .باشد ريزي آمايش سرزمين قابل حصول مي امكانات در پهنه سرزمين،  صرفاً در فرآيند برنامه

كردن اينگونه متغيرها  اي و ضرورت لحاظ و باالخره لزوم توجه به مناسبات و تعامالت جهاني و منطقه •
نوميك و هاي استراتژيك و بلندمدت با توجه به اهميت روز افزون مسائل ژئواكو ريزي در برنامه

ريزي كالسيك فاقد  طلبد كه رويكردهاي حاكم بر برنامه ريزي را مي ژئوپلتيك رويكردي نوين به برنامه
 . آن هستند

هاي الزم  ريزي در كشور فاقد ابزار و  مكانيسم بدليل اينكه روشهاي مرسوم برنامه بنابراين،

ريزي  ين دركنار برنامهالذكر است،  آمايش سرزم براي پاسخگويي به مسائل و مشكالت فوق

تواند پاسخگوي بسياري از مسائل و  ريزي كشور،  مي اقتصادي،  ضمن تكميل و اعتالي نظام برنامه

عنوان راهبردي  رسد سند آمايش سرزمين به نظرمي ترتيب به بدين.  كمبودهاي مطرح شده باشد

براي دستيابي به . اشدبايستي حاوي سطوح مختلف فراملي،  ملي و استاني ب ملي و بلندمدت مي

هدف فوق تدوين سندي باالدست كه اصلي ترين جهت گيريهاي توسعه بلندمدت كشور را با 

    بيش از پيش ضرورت،رويكردي راهبردي مطرح نمايد در فقدان سند چشم انداز بلند مدت كشور

  



 ١٣

  

  

  

  

ايش تهيه و پس از سند مزبور يا همان نظريه پايه توسعه ملي در مرحله اول مطالعات آم.  يافت

  .ريزي نهايي گشت طرح در هيئت محترم دولت در شوراي آمايش سازمان مديريت و برنامه
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   تدوين نظريه پايه توسعه ملي-د

بنا به  و 1376اخير مطالعات آمايش سرزمين كه از سال همانگونه كه در مقدمه نيز اشاره شد، دوره 
توسعه  پايه   و با هدف دستيابي به نظريه پيش گفته  طرز تلقياساس  بردرخواست هئيت محترم دولت آغاز شد، 

نظريه پايه توسعه ملي كه  .ملي و تدوين ديدگاه بلندمدت توسعه فضايي كشور سازماندهي و انجام شد

 اجتماعي و فرهنگي كشور وتأثيرات فضايي آن برپهنه - ترين جهت گيريهاي اقتصادي  حاوي اصلي

ريزان  پردازد،  نخستين تالش برنامه ش و جايگاه بين المللي كشور ميسرزمين است و به تبيين نق

ريزي كشور  گران كشور براي رسيدن به سند مذكور بود كه در نوع خود در نظام برنامه و توسعه

  .بديع بوده است

  :شرح زير مي باشند اند به پايه توسعه ملي مدنظر بوده اي كه در تدوين نظريه گانه  محورهاي پنج

ريزي بلندمدت است،  سعي دارد تا حد امكان  اين بخش كه پيش نياز اصلي برنامه: نگري  آينده-1
به كجا ”تصويري منطقي و واقع بينانه از جهان پيش رو ارائه دهد و در واقع به اين سؤال پاسخ دهد كه 

  .“رويم مي

باشد و  تر مي اي عيني  حوزهنگري در اين بحث به عبارتي ادامه بحث آينده: اي  تحليل موقعيت منطقه-2
اين  دهد و به  ارائه مي  سياسي و اقتصادي منطقه،در واقع درك روشني از موقعيت و وضعيت جغرافيايي

  .“هستيم دركجا”دهد كه  سؤال پاسخ مي

ها مورد غفلت قرار  ريزي اين بخش كه معموال تاكنون در برنامه:  ساختار فرهنگي هويت ملي-3
بحث هويت،  ناظر . پردازد مي ناخت اجزاي اصلي و ساختار فرهنگي هويت ملي مااست به ش گرفته مي

هاي اجتماعي  ها و واقعيت اين بحث به دنبال آن است كه بين توانمندي. “كه هستيم ما”براين است كه 
  . تناسب ايجاد كند مشي توسعه با حفظ خط

 آمايش سرزمين و سازماندهي فضاي اين بحث به معناي شناخت وضع موجود:  تحليل سازمان فضايي-4
  .“ايم  در چه وضعيتي ايستاده” گويد  ما مي  اين شناخت به. باشد  توسعه مي
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هاي ما در  ها و كاستي شناخت درست از توانمندي: ها و تنگناهاي توسعه امكانات، قابليتها، محدوديت -5
چه ”گويد  اين شناخت به ما مي. ستنياز تدوين نظريه پايه توسعه ملي ا هاي مختلف،  ديگر پيش عرصه

  .“داريم و چه كم داريم

هاي متعدد با كارشناسان ذيصالح و  ها و نشست الذكر و مصاحبه براساس مطالعات انجام شده فوق
الن،  نظريه پايه توسعه ملي تدوين شد و نتايج آن نيز در يك نشست اختصاصي هيأت دولت و رئيس  مسئو

  .ارائه گرديد 1379ماه سال در ارديبهشت   محترمجمهور

هاي شوراي آمايش سرزمين در داخل سازمان بررسي و با اصالحاتي   در نشستعداًنتايج اين مطالعات ب

هاي  گيري ترين جهت  اصلي.نهايي شد كه در ادامه مطالعات آمايش سرزمين نيز مورد استفاده قرار گرفت

  : عبارتند از نظريه پايه توسعه ملي

هاي بلندمدت توسعه كشور با توجه به  گيري نگر در جهت زا و برون هبرد توسعه درون  انتخاب را-1
 :هاي زير ضرورت

و   تأكيد بر منشأ دروني عوامل تعيين كننده و مؤثر در توسعه نظير اراده انتخاب اهداف-1-1
  .ها و امكانات سرزمين هاي اساسي،  قابليت گيري جهت

قابتي اقتصاد كشور بمنظور حضور و تأمين سهم مناسبي از هاي ر  گسترش ظرفيت و قابليت-1-2
  .بازارهاي جهاني در كنار توجه به تأمين نيازهاي بازار داخل متناسب با مقياس و گستردگي آن

وري و افزايش كيفيت توليدات اهاي بيروني،  همگامي با زمان و ارتقاء فن  استفاده مناسب از فرصت-1-3
  .ال كامل و تضمين امنيت مليمنظور دستيابي به اشتغ به

نگري و اتكاء بر اين هويت در جهت تحكيم و   اسالمي در تعامل با برون-حفظ و پويايي هويت ايراني  -2
  .انسجام وحدت ملي در ابعاد دروني

هاي مختلف فرهنگي،   هاي ايرانيت و اسالميت در زمينه تأكيد بر ابعاد نوجويي و ترقي خواهي مؤلفه -3
  .  نگري زايي و برون دي جهت تضمين دروناجتماعي و اقتصا
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ها در  هاي نسبي كشور و اتخاذ راهبردهاي مناسب جهت رقابتي كردن اين مزيت استفاده بهينه از مزيت -4
هاي منابع انساني،  موقعيت جغرافيايي،  ذخاير انرژي و  تعامل با قلمروهاي بيروني با اولويت مزيت

 . هاي نسبي كشور ترين مزيت عنوان اصلي ذخاير معدني به

  :المللي كشور اتخاذ راهبردهاي زير در تنظيم جايگاه بين  -5
  . همكاري باكشورهاي جنوب در جهت تأمين نيازهاي متقابل-1-5
منظور باال بردن توان رقابت در بازارهاي   تنظيم رابطه اقتصادي مكمل با ساير كشورها به-2-5

  .المللي بين
  .)اعم از شمال و جنوب(هاي اقتصادي مشترك  با ساير كشورها در حوزهجاي رقابت   تقسيم بازار به-3-5
  . هاي شمال و جنوب اي ميان حوزه ايفاي نقش محوريت در تنظيم تعامالت علمي،  فني و سرمايه-4-5

اي و محوريت در تنظيم تعامالت  هاي منطقه ها و همگرايي زيت در گسترش همكاريركايفاي نقش م -6
  .سب با ساير كشورهاي توانمند و مؤثرهاي منا بندي و گروه

دادن به قلمروهاي متصل در تعامل با كشورهاي جنوب بخصوص در ژرفاي شمالي و جنوبي    اولويت-7
  . كشور

 الزم به ذكر است كه نتايج اين مطالعات در زمان تهيه مقدمات برنامه چهارم به عنوان يكي از مستندات 
فاده قرار گرفت از اينرو دستاوردهاي مطالعات با خطوط كلي ارائه شده در چشم مدت كشور مورد است چشم انداز بلند

  . انداز از هماهنگي الزم برخوردار است

  

   ترتيبات تهيه طرح آمايش ملي-هـ 

با توجه به پيشينه ذكر شده،  در ادامه مطالعات و در راستاي تهيه طرح ملي آمايش سرزمين اقداماتي با 
  :ذيرفتمالحظات زير انجام پ

چه در ابعاد كالن و فراملي ) 1377– 1379مطالعات سالهاي (استفاده از نتايج مطالعات مرحله اول  -1
  .و چه در ابعاد راهبردهاي آمايشي
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برداري و  عدم انجام مطالعات جديد بخشي و تأكيد بر استفاده از مطالعات موجود به صورت فيش -2
 بندي از آنها ج جمعسازماندهي آنها در بانكهاي اطالعاتي و استخرا

سازي ديدگاههاي بخشي در قالب راهبردهاي آمايشي و  تهيه طرح آمايش ملي برمبناي هماهنگ -3
 انداز چشم

در اين راستا با تشكيل هفده گروه مطالعاتي در بخش هاي مختلف ضمن مرور مجموعه مطالعات بخشي 
هاي مختلف در قالب   نظريات توسعه در بخش امر ساماندهي،اي تهيه شده در طي ساليان متمادي و اسناد توسعه

غاز گرديد تا جايي كه با مطالعه بيش از صدها مجلد اسناد  هاي تعريف شده آ هاي اطالعاتي و در كليد واژه سامانه
توسعه ملي و بخشي و استخراج اطالعات مورد نياز در بيش از پانزده هزار فيش اطالعاتي اندوخته مناسبي از 

هاي موضوعي در هر  بندي ين توسعه ملي و بخشي فراهم آمد كه در ادامه مطالعات مبناي دستهموضوعات و عناو
ها صرفاً به  بندي موضوعي راهبردهاي توسعه بخش هرچند براي شناسايي و گونه. ها قرار گرفت يك از بخش

ها به موازات   بخشهاي فكري مورد نياز در هر يك از مطالعات اسنادي نيز اكتفا نشد و براي تكميل چارچوب
هاي كارشناسي با  هاي مطالعاتي شامل تشكيل كارگروه اي از روش برداري و مطالعات اسنادي مجموعه فيش

 ،ها هاي اجرايي مرتبط در هر يك از بخش ريزي و دستگاه مشاركت كارشناسان محترم سازمان مديريت و برنامه
هاي  خصصان اجرائي و دانشگاهي و يا استفاده از تكنيكهاي متعدد با حضور انديشمندان و مت برگزاري كارگاه

ها و نظرات كارشناسي و  روزترين ايده آوري به هايي از اين دست سعي گرديد ضمن جمع مصاحبه و روش
ها و البته فراتر از  هاي الزم براي تدوين راهبردهاي توسعه بلندمدت بخش ها زمينه تخصصي در هر يك از بخش

ها در مجموع  اين زمينه. هاي مرتبط با آمايش سرزمين فراهم آيد دمدت بخشي در ساير زمينههاي بلن آن ديدگاه
  : بندي مي شوند به شرح زير دسته

  مدت توسعه بخش راهبردهاي بلند -1

 راهبردها و اجزا سازمان فضايي بخش -2

 اي و ديدگاههاي سرزميني بخش  سياستهاي منطقه -3

  دار بخش اقدامات اولويت -4
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سازي چهار محور فوق در تعامل با ديدگاههاي ملي و   آمايش ملي كه حاصل هماهنگبراين اساس طرح
راهبردهاي بخشي و فضايي هر يك از بخشها و همچنين . اي آمايش در عرصه سرزمين است،  تهيه شد منطقه

عه هاي بخشي ارائه شده است كه مبناي تهيه اسناد توس تصوير انعكاس فضايي اين راهبردها در قالب نقشه
  . بخشي در برنامه چهارم خواهد بود

 استان كشور در 28براساس طرح ملي تهيه شده،  برشهاي استاني آمايش سرزمين كه حاوي نگاه ملي به 
دار در توسعه هر استان است،  تحت عنوان نظريه پايه توسعه استان ارائه   اصول كلي و بخشهاي اولويت زمينه
هاي استاني كه براساس دستورالعمل خاصي توسط استانها تهيه خواهند شد،   يدگاهاين ديدگاهها به همراه د. شود مي

اي تهيه و  هاي جداگانه مبناي تلفيق و استنتاج سند ملي توسعه استانهاي كشور خواهند بود كه در قالب مصوبه
  .جهت بررسي و تصويب،  تقديم دولت خواهد شد

نبايد به عنوان يك سند دائمي و اليتغير بديهي است مطالعات عرضه شده در مرحله كنوني 

تلقي شده و بنابر داليل زير الزم است مطالعات مستمر در اين زمينه انجام پذيرفته و نتايج آن در 

  :مقاطع مورد نياز عرضه گردد

ماهيت مطالعات آمايشي و بلندمدت كه در تمامي جوامع و كشورها به عنوان مطالعات مستمر تلقي  -1
  .شوند مي

  در حال تغيير در سطح جهاني و بويژه منطقه ايشرايط -2

 سازي مطالعات پراكنده و بدون ديد سرزميني در برخي از بخشها لزوم تكميل و هماهنگ -3

 لزوم انجام مطالعات و تهيه طرحهاي جامع بخشي با ديدگاه سرزميني براي استفاده در مطالعات آمايش -4

هاي  گيري ه موجب انجام برخي اصالحات در جهتلزوم تعميق و تفصيل مطالعات در مراحل تكميلي ك -5
 .شود اوليه مي

پاسخگويي به نيازهاي برخي مناطق يا موضوعات خاص كه به داليلي برخوردهاي ويژه را طلب  -6
 .نمايد مي

 ضرورت تقويت مباني نظري،  تكنيكي و معرفت شناسي در امر آمايش سرزمين -7

 اي يهاي بين بخشي و بين منطقهتمرين و ممارست در بهبود روشهاي ايجاد هماهنگ -8
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  هاي آمايش ملي گيري ترين جهت  اصلي–بخش دوم 

  

انداز بلندمدت توسعه، نقش و جايگاه آمايش سرزمين عمدتاً  با توجه به برخورداري كشور از سند چشم
د رابطه معطوف به تبيين فضايي اين ديدگاه و ترسيم الزامات تحقق آن در توسعة بلندمدت كشور از طريق ايجا

 محيطي -ها، در پهنة سرزمين با توجه به ويژگيهاي فضايي منطقي بين توزيع جمعيت و تخصيص تركيب فعاليت
  .باشد مناطق مي

هاي جمعيتي در آستانة  دهد كه ويژگي هاي گذشته تا كنون نشان مي روند تحوالت جمعيتي در طي سال
 كاهش نرخ رشد جمعيت بر اثر كاهش نرخ باروري روندي .هاي اثرگذار بر روند توسعة كشور قرار دارد دگرگوني

اي به  گيري آمايشي جمعيت بايستي به گونه بر اين اساس،  جهت. است كه از چند سال گذشته آغاز شده است
حالت   نشانگر تداوم اين روند تا رسيدن به1400انداز افق سال  با اين فرض، چشم. تداوم اين روند كمك نمايد 

 ميليون نفر 90حدود  انداز جمعيت كشور،  جمعيتي اي كه چشم گونه در سال است به % 1رخ رشد حدود پايدار با ن
رود پديدة جواني جمعيت كه در حال حاضر يكي از  همچنين انتظار مي. دهد  را نشان مي1400در سال 

 راهبردهاي آمايش از اين روي، .  تداوم داشته باشد1410هاي دهة  هاي جامعة ايراني است تا سال ويژگي
سرزمين بايد بر استفاده از اين پديده در تأمين نيروي انساني مورد نياز توسعة كشور از يك طرف و تامين 

رود روند فزايندة نسبت  همچنين انتظار مي. هاي جمعيت از طرف ديگر  باشد هاي شغلي متناسب با ويژگي فرصت
عنوان محملي براي راهبردهاي   تداوم داشته باشد كه بايد به1400ويژه در ميان زنان،  تا سال  باسوادان،  به

هاي ساختاري  ويژگي. كاهش باروري از يك سو و گسترش اشتغال مولد از سوي ديگر مورد استفاده قرار گيرد
و الزامات ) هاي اقتصادي جواني جمعيت و باالرفتن نرخ مشاركت زنان در فعاليت(جمعيت به لحاظ سني و جنسي 

 ميليون 32انداز، ضرورت كاهش بار تكفل شغلي و برخورداري از حدود  تصادي ترسيم شده در چشمرشد اق
  .سازد فرصت شغلي را در افق زماني مورد نظر ضروري مي

اي از  از طرفي تحليل وضع موجود سازمان فضايي كشور و روند گذشته آن تصوير نامطلوب و نگران كننده
دهد و پر واضح است كه ادامة خودبخودي و هدايت نشدة اين   سرزمين نشان ميها را در توزيع جمعيت و فعاليت
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اي  هاي غير قابل كنترل، حاشيه روند موجب تشديد عوارض نامطلوب اين روند شده و افزايش تمركزها و تراكم
داري بر فرهنگي و عدم بهرهـ  شدن بيشتر مناطق كمتر توسعه يافته،  عوارض سوء زيست محيطي، مسائل قومي

در مقابل، عرصه وسيع جغرافيايي كشور،  . مطلوب از قابليتها و امكانات سرزمين را به دنبال خواهد داشت
اي آن،  برخورداري از مرزهاي آبي طوالني،  همسايگان متعدد و قابليتهاي متنوع طبيعي،   موقعيت ممتاز منطقه

گيري مناسب از اين  ماندهي را براي بهرهفرهنگي و تاريخي كشور از جمله عواملي هستند كه ضرورت ساز
TP1.سازند  و رقابتي نمودن مزيتهاي كشور در فرآيند آمايش سرزمين مطرح مي ويژگيها

PT  
هايي براي ايجاد فرصتهاي شغلي  ها و محدوديت هاي اقتصادي با قابليت از طرف ديگر هر يك از بخش

ور با محدوديت جدي در افزايش فرصتهاي بخش كشاورزي با توجه به توان آب و خاك كش. جديد مواجهند
شغلي روبروست و بنابراين رسالت اين بخش عمدتاً در حفظ فرصتهاي شغلي موجود و تحول ساختاري در درون 

بنابراين در ديدگاه آمايش ملي،  توزيع هدفمند . شود هاي آن معطوف مي سازي فعاليت بخش در راستاي نوين
هاي زيربنايي با اتكاء به  بع آن توزيع جمعيت،  خدمات،  تاسيسات و شبكههاي اصلي اقتصادي و به ت فعاليت
هاي صنعت،   هاي نسبي سرزمين با تكيه بر بخش هاي موجود در مناطق و استانهاي كشور و با توجه مزيت زمينه

يشتري ها مثل كشاورزي و معدن وابستگي ب هرچند برخي از اين بخش. معدن و خدمات مولد مورد نظر بوده است
به مكان داشته و كمتر مي توانند به عنوان ابزاري براي بارگذاري هدفمند جمعيت و جابجايي آن در مناطق 

بنابراين تكيه آمايش سرزمين در توزيع ارادي جمعيت و بارگذاري . مختلف سرزمين مورد استفاده قرار گيرند
 جهت نيل به اهداف توسعه متعادل هاي مختلف سرزمين و اعمال يك تقسيم كار ملي در مناطق و عرصه

هاي صنعتي و خدماتي و توزيع آن در سرزمين متناسب با قابليتها و توانهاي  سرزمين عمدتاً معطوف به فعاليت
  .اي است منطقه

ها را بر پهنه سرزمين  آلي از توزيع جمعيت و فعاليت هرچند تصوير به دست آمده از اين رويكرد،  شرايط ايده
تواند در مراحل تكاملي خود به  ايد،  اما حركتي است به سوي آرايش مطلوب فضاي ملي كه مينم ترسيم نمي
  .آل دست يابد شرايط ايده

                                                 
اي،  ساختار فرهنگي هويت ملي،  امكانات و قابليتهاي سرزمين و راهبردهاي كالن توسعه ملي در   تحليل ويژگيهاي سرزمين اعم از موقعيت منطقه-1

  .ستمطالعات نظريه پايه توسعة ملي به تفصيل ارائه شده ا
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 پايه توسعة ملي و خطوط كلي اصول آمايش سرزمين  در اين فرآيند،  با توجه به راهبردهاي مرتبط با نظريه
ارائه شده در پيوستهاي اين (اجتماعي ـ  هاي مختلف اقتصادي و همچنين راهبردهاي توسعة فضايي بخش

بايست در  هاي آمايشي در سه حوزة انسان، فضا و فعاليت تدوين شد كه مي گيري ترين جهت اصلي) گزارش
هاي اقتصادي و استانهاي كشور در تنظيم اسناد ملي بخشي،  استاني و ويژه مد نظر  راهبردهاي تخصصي بخش

  .قرار گيرند
هاي انسان در  د بر اين نكته كه آمايش سرزمين تنظيم رابطة انسان،  فضا و فعاليتبر اين اساس با تاكي

  : عبارتند از آمايش سرزمين گيريهاي ترين جهت اصليفضا جهت نيل به توسعة پايدار است، 

لزوم كاهش تمركز و تراكم جمعيت و فعاليت در مناطق مركزي و پرتراكم كشور مانند استانهاي تهران  -
ها در اين مناطق از طريق كاهش سهم اشتغال در  و مهار روند رو به رشد جمعيت و فعاليتو اصفهان 

ها در اين  هاي صنعتي و خدماتي آنها و تالش در جهت دگرگوني دروني ساختار اين فعاليت فعاليت
ا و هاي متمايل به اين مناطق به استانهاي همجوار آنه گذاري سازي براي هدايت سرمايه مناطق و زمينه

 ايجاد فرصتهاي شغلي جديد صنعتي و خدماتي در استانهايي نظير سمنان،  قزوين،  قم،  زنجان و يزد

 تقويت نقش و عملكرد فراملي قطبهاي جمعيتي مشهد،  تبريز،  شيراز،  اهواز و كرمانشاه و افزايش  -
هاي همجوار با تاكيد بر  نقش صنعتي و خدماتي آنها در ارتباط با افزايش تعامالت فراملي آنها با حوزه

 هاي آن هاي فوق و نوين سازي فعاليت تحوالت ساختار دروني بخش

با تأكيد بر توسعه (آوري كشور   توسعه علوم،  گسترش و تجهيز مراكز علمي و تحقيقاتي و فن -

 براي ارتقاء سطح دانش و... )   ، تكنولوژي زيستي، تكنولوژي مولكولي و  ITهاي نوين نظير آوري فن
اي با تأكيد بر ارتقاء سطح كيفي مراكز علمي و  هاي تخصصي متناسب با نيازهاي ملي و منطقه مهارت

تحقيقاتي شهرهاي تهران،  مشهد،  تبريز،  اصفهان،  شيراز و اهواز باعملكردهاي ملي و فراملي به 
ي و كاهش سهم هاي علمي نيروي انساني در جهت پيشبرد توسعه مبتني بر داناي منظور افزايش ظرفيت

 منابع طبيعي در توليدات ملي 

در محورهاي شرق، (  جنوب -توسعه و تجهيز محورهاي اصلي ارتباطي كشور در كريدورهاي شمال -
البرز و  البرز، دامنة جنوبي در محورهاي دامنة شمالي(و شرقي ـ غربي ) مياني، مركز و غرب شرق
المللي  بين) كريدورهاي(نوان داالنهاي به ع)  غربي  جنوب-شرقي شرقي ـ غرب و جنوب جنوب
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دار در  ونقل جهت استفاده مناسب از موقعيت ممتاز ارتباطي كشور به عنوان محورهاي اولويت حمل
 توسعه

اي كه عليرغم  تحول ساختار بخش كشاورزي در جهت دستيابي به كشاورزي مدرن و رقابتي به گونه -
 .ال حد فعلي شاغلين بخش ثابت باقي بماندكاهش سهم شاغلين اين بخش در كل ساختار اشتغ

هايي كه با  هاي كشاورزي در استان هاي آب و خاك و عدم امكان توسعه فعاليت توجه به محدوديت -
محدوديتهاي بيشتري در اين زمينه مواجهند مثل يزد،  سمنان،  سيستان وبلوچستان،  جنوب خراسان و 

 در اين استانها جهت جذب و نگهداشت جمعيت و  اتيهاي صنعتي و معدني و خدم افزايش سهم فعاليت
 استفاده بهينه از منابع آب اين مناطق 

هاي كشاورزي در  هاي طبيعي و امكانات آب و خاك جهت توسعة فعاليت استفادة حداكثر از قابليت -
غرب كشور جهت دستيابي به امنيت غذايي و توسعة صادرات  استانهاي شمالي، غربي و جنوب

كشاورزي و همچنين تاكيد بر قابليتهاي گردشگري طبيعي جهت توسعه اين فعاليت در محصوالت 
 مناطق فوق

هاي زيربنايي و خدمات اجتماعي متناسب با  لزوم تامين منابع پايه بويژه آب و همچنين توسعة شبكه -
 مراحل بيني شده براي مناطق و استانهاي كشور،  هر چند كه در هاي پايه و جمعيت پيش سهم فعاليت

 .گذاريها فاقد بازدهي سريع اقتصادي باشند اوليه توسعه اين سرمايه

هاي روستايي در حفظ و نگهداشت  ها و توانهاي محيط سازي الزم براي استفاده حداكثر از ظرفيت زمينه -
ها در  سازي فعاليت ها جهت برقراري تعادل در الگوي استقرار جمعيت با متنوع جمعيت در اين محيط

هاي صنعتي و خدماتي قابل استقرار در  هاي روستايي، ايجاد اشتغال و افزايش نقش فعاليت محيط
 75هاي روستايي به طوري كه نسبت شهرنشيني و روستانشيني در افق طرح به ترتيب در حد  محيط

 .  درصد حاصل شود25درصد و 

ها و بهبود  ار فعاليت و زيرساختتر ساختن توزيع جمعيت در سطح كشور با استفاده از ابزار استقر متعادل -
شرايط اقتصادي،  اجتماعي و امنيتي در محور شرق،  جنوب و مناطق كم جمعيت مركزي و با استفاده از 
  ابزار استقرار ارادي جمعيت در مناطق استراتژيك و كانونهاي داراي قابليت توسعه با توجه به توان

 هاي جمعيتي و فعاليتي  گذاريها و مناطق مختلف در اينگونه بار محيطي عرصه
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اي  ها با تاكيد بر ابعاد اجتماعي وظايف توسعه تعادل بخشي به توزيع جمعيت متناسب با منابع و فعاليت -
 و اجتماعي مورد نياز  هاي فيزيكي دولت در مناطق غربي و شمالي در مقابل تمركز بر ايجاد ظرفيت

 :اي كه  مركزي كشور به گونهجمعيت  توسعه در مناطق شرقي، جنوبي و مناطق كم

 : در مناطق شرقي و جنوبي كشور–الف 

هاي توسعه خدمات  سازي استقرار فعاليت هاي زيربنايي اين مناطق جهت زمينه توسعة شبكه -1
 اجتماعي متناسب با جمعيت

منظور ايجاد كمربندي از  بهفارس   تقويت مراكز جمعيتي حاشيه سواحل درياي عمان و خليج -2
برداري از منابع انرژي حوزه  انداز بهره مناطق با توجه به چشماين ه توسعه در مراكز اشاع

هاي مركزي و جنوبي سرزمين،  شيالت و صنايع دريايي و   ذخاير معدني دشت، جنوب
 گردشگريهاي اين مناطق از ديدگاه ترانزيتي،  بازرگاني و  توان

) بويژه درياي عمان(در سواحل جنوب اي   نواحي دورافتاده و حاشيهتعيين و تجهيز نقاطي در -3
هاي ترانزيتي نواحي  جهت تسريع و بسط توسعه در اين نواحي با قابليت تحرك در شبكه

 شرقي و جنوبي كشور

 

 : در مناطق غربي و شمالي كشور–ب 
 با نيت اند جهت توسعه يافتهدر مناطقي كه از اين موجود هاي زيربنايي   ظرفيتبهينه ازستفاده ا -1

كارگيري امكانات بخش  ها و اولويت به گذاري ويي در ميزان و تسريع در بازدهي سرمايهج صرفه
 خصوصي دراين مناطق

هاي توليدي و خدماتي اين   تقويت زيربناهاي مناطق مستعد و كمتر برخوردار متناسب با قابليت -2
 ق مناط

در مسيرهاي اصلي هاي جمعيتي كوچك و متوسط داراي قابليت منابع و فعاليت  شناسايي كانون -
 دار توسعه مهاجرت بمنظور تغيير الگوي جذب مهاجرين و تامين نيروي انساني مورد نياز مناطق اولويت

حفظ   همبستگي ملي ضمندر جهت تقويت اي   اجتماعي درون و بين منطقه- گسترش تبادل فرهنگي -
  ساختارهاي فرهنگي هر منطقه
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ن بويژه در مناطق كمتر توسعه يافته به منظور كاهش  گسترش آموزش و بهداشت براي زنان و جوانا -
 نرخ باروري و افزايش اميد به زندگي

حفاظت از " "امنيتي و دفاعي"محدود نمودن توسعه مراكز زيست در مناطقي كه از نقطه نظرهاي  -

ها   گسترش اسكان جمعيت و استقرار فعاليت در آن"حراست از ميراث فرهنگي" و "محيط زيست
هاي  ها و شرايط افزايش جمعيت و فعاليت هاي زيربنايي و تقويت زمينه و گسترش شبكه شود توصيه نمي

  .اقتصادي،  اجتماعي در نقاطي از سرزمين كه توسعه نقش مؤثري در رعايت مالحظات فوق ايفاء نمايد

تأكيد خاص برآمايش مناطق مرزي براي بهبود شرايط زندگي و افزايش سطح توسعه اين مناطق به  -
  .منزله يك مشي پايدار تقويت امنيت مرزهاي كشور

هاي نسبي سرزمين با تاكيد بر  هاي معدني كشور به عنوان يكي از مزيت برداري از قابليت توسعة بهره -
اي كه به افزايش  حداكثر نمودن عمليات فرآوري معدني و كاهش صادرات مواد خام معدني به گونه

 . امدتعداد و سهم شاغلين بخش معدن بيانج

هاي غير  ذوب فلزات و كاني(هاي صنعتي شيميايي و پتروشيمي،  صنايع معدني  تاكيد بر توسعه رشته -
هاي  دار با توجه به مزيت ،  صنايع مرتبط با حمل و نقل و الكترونيك به عنوان صنايع اولويت)فلزي

 نسبي كشور

  فرصتهاي شغلي جديد مورد نياز  افزايش تعداد و سهم شاغلين صنعتي به عنوان بخش پيشرو در توليد -

برداري از ذخاير عظيم نفت و گاز و استفاده از اين منابع در جهت  هاي اكتشاف و بهره افزايش ظرفيت -
هاي صنعتي مبتني بر تقويت صنايع باال دستي و پايين دستي نفت و گاز و تكيمل  توسعه فعاليت

 ز ميادين مشترك و كاهش صدور مواد خام نفتيبرداري ا هاي توليد با تاكيد بر اولويت بهره زنجيره

هاي صنعتي مبتني بر نفت و گاز در مناطق برخوردار از اهميت استراتژيك و فاقد  تأكيد بر توسعه فعاليت -
هاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته جنوب  هاي مناسب براي توسعه ساير فعاليت مزيت

ناطق كمتر توسعه يافته غرب كشور باتوجه به خطوط انتقال شرقي كشور،  سواحل درياي عمان و م
 هاي گازي نظير خط انتقال اتيلن عسلويه به مناطق غربي فرآورده
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 توجه ويژه به توليد آلياژهاي انرژي بر در تلفيق مزيت نسبي برخوداري از ذخاير معدني و مزيت نسبي  -
درنقاط واقع بركريدورها و محورهاي حمل و نقل برخورداري از منابع انرژي خصوصاً گاز و استقرار آنها 

  المللي با اولويت استقرار در مناطق تخصصي انرژي در سواحل خليج فارس بين

صنايع پشتيبان حمل ونقل شامل صنايع خودروسازي در استانهاي خراسان و آذربايجان شرقي،    توسعه  -
عمير و خدمات وسائط حمل و نقل دريايي آهن در استان مركزي،  توليد و ت واگن سازي و تجهيزات راه

  در نوار ساحلي جنوب و صنايع حمل و نقل هوايي در اصفهان

 توسعه صنايع توليد كاالهاي مورد نياز كشورهاي منطقه در جوار بازارهاي مصرف اين كشورها در  -
صنايع هاي مرزي با اولويت صنايع توليد كاالهاي مصرفي بادوام براي همسايگان شمالي و  استان

  غذايي براي همسايگان جنوبي

هاي بازرگاني، حمل و نقل و ترانزيت كاال با تاكيد بر گسترش خدمات بازرگاني نوين  توسعة فعاليت -
 ها در كل شاغلين كشور تاحد حداقل حفظ سهم نسبي اين گروه از فعاليت

دشگري در جهت تحول بنيادي در ساختار خدمات با تاكيد بر خدمات پشتيبان توليد و خدمات گر -
 المللي كشور هاي نوين در اين بخش متناسب با نقش و جايگاه بين آوري استفاده از فن

افزايش تعداد شاغلين بخشهاي خدماتي و افزايش سهم اين بخش در ساختار اشتغال كشور با تاكيد بر  -
 افزايش سهم خدمات نوين و دانش پايه

تصادي با توجه به ويژگيهاي مناطق كشور و با هدف باز تعريف نقش و وظايف مناطق آزاد و ويژه اق -
تقويت تعامل الزم بين عملكرد اقتصاد كشور با اقتصاد جهاني،  تأمين سرماية مورد نياز،  ارتفاء سطح 

 آوري و گسترش و تضمين بازارها فن

 سطح تمركززدايي در نظام مديريت سرزمين از طريق تعيين سطوح نظام مديريتي و تعريف اختيارات هر -
اي تمركز غير متمركز با تأكيد خاص بر توسعه  به نفع سطوح مياني و پيشبرد يك نظام سلسله مرتبه

 اختيارات محلي و افزايش كارآيي شوراهاي اسالمي شهر و روستا

هاي خدمات مهندسين مشاور،  شامل رسته( سازماندهي و تقويت خدمات اجتماعي و خدمات برتر  -
براي ارائه خدمات پشتيباني فرآيندهاي توسعه ملي و ) الي، بازاريابي، بورس ، مهيمبحقوقي، حسابرسي، 

 :پاسخ به تقاضاي كشورهاي منطقه با رعايت سلسله مراتب و مالحظات زير
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 المللي  عنوان مراكزي با عملكرد بين قائل شدن نقش ويژه براي تهران و اصفهان به -1

هاي آسياي  حوزهخدماتي براي پوشش  ازاهو و شيراز،  تبريز،  تقويت كالن شهرهاي مشهد -2
برتر مورد نياز براي بسط  تجهيز آنها به خدمات حوزه خليج فارس و مركزي،  قفقاز و

 اي هاي منطقه همكاري

ها به نحوي كه  و تجهيز آنبزرگ و متوسط كشور اي سازمان يافته از شهرهاي  ايجاد شبكه  -3
 را به سطوح باالتريش بخشي از وظايف  بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خوشهرهااين 

 اين سطوحبا اي   و منطقهعهده گرفته و در راستاي عدم تمركز در يك تقسيم كار ملي
  .مشاركت نمايند

*** 

انداز بلندمدت  ساز تحقق اهداف چشم هاي  فوق در سرزمين كه زمينه گيري انعكاس راهبردها و جهت

باشد، تحوالت جمعيتي و  ها در سرزمين مي  فعاليتتوسعه و دستيابي به توزيع مطلوب جمعيت و

 :فعاليتي زير را در استانها و مناطق كشور به دنبال خواهد داشت

عليرغم تثبيت تعداد شاغلين كشاورزي در كل كشور، توزيع استاني شاغلين اين بخش در برخي از  -
هاي آب و خاك،   توجه به قابليتهايي كه با در اين راستا استان. استانها با تحوالتي مواجه خواهد بود
هاي اين بخش دارند، سهم بيشتري را به خود اختصاص خواهند  توانهاي بارزتري براي توسعه فعاليت

اند و  استانهاي خوزستان، اردبيل، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد و ايالم از اين جمله. داد
 منابع آب مثل كرمان، يزد، سيستان وبلوچستان، سمنان  هاي مواجه با محدوديت توسعه در مقابل استان

هاي ديگري به عهده خواهد داشت مثل خراسان، بوشهر،  و استانهايي كه در فرآيند توسعه ملي ماموريت
 .تهران و اصفهان نسبت به گذشته سهم كمتري در شاغلين اين بخش خواهند داشت

بيني  با توجه به پيش) برق و گاز و ساختمان شامل صنعت، معدن، آب و (در بخش صنايع و معادن  -
افزايش قابل توجه تعداد شاغلين اين بخش در كل كشور، تمامي استانها و مناطق با رشد قابل مالحظه 

اي كه اين بخش در توزيع  ليكن با توجه به نقش تعيين كننده .شاغلين اين بخش مواجه خواهند بود
 داراست، برخي از استانهايي كه در راستاي تعادل بخشي به ارادي و هدفمند جمعيت در پهنه سرزمين

هاي طبيعي و زيربنايي براي توسعه اين بخش و يا در رابطه با  فضاي سرزمين، برخورداري از توان
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تمركز زدايي از مراكز پرتراكم كشور ايفاي نقش خواهند نمود، نقش بارزتري در اين زمينه خواهند 
ستان، هرمزگان، سيستان وبلوچستان، سمنان، يزد، كرمان و قزوين از استانهاي بوشهر، خوز. داشت

استانهاي تهران، .جمله استانهايي هستند كه تحوالت بيشتري را در زمينه صنعتي شاهد خواهند بود
، گيالن و و بختياري هاي اين بخش و استانهاي چهارمحال اصفهان و مركزي با توجه به اشباع فعاليت

هاي كشاورزي از افزايش كمتري در تعداد شاغلين اين بخش برخوردار  ل اولويت فعاليتمازنداران به دلي
 .خواهند بود

هاي اين بخش  هاي خدماتي و بازرگاني نيز با توجه به لزوم توسعة فعاليت در بخش سوم شامل فعاليت -
د قابل توجهي هاي صنعتي و تحقق اهداف توسعه دانش محور ، تمامي استانها با رش هماهنگ با فعاليت

در اين بخش نيز استانهاي جنوبي كشور مثل بوشهر ، . در تعداد شاغلين اين بخش مواجه خواهند بود
هرمزگان و سيستان وبلوچستان و استانهايي كه درشرايط فعلي سهم محدودي از شاغلين خدماتي دارند 

اي خواهند داشت مثل  يي نقش ويژهمثل ايالم، كهگيلويه و بويراحمد و اردبيل و يا در رابطه با تمركززدا
 .قزوين و سمنان شاهد تحوالت بيشتري خواهندبود

بدين ترتيب و با توجه به بارگذاري فعاليتي، استانهاي جنوبي كشور شامل خوزستان، بوشهر، هرمزگان و  -
زدايي مثل سمنان، قم، قزوين و يزد و  سيستان وبلوچستان، استانهاي داراي نقش ويژه در تراكم

تانهاي كم تراكم فعلي مثل ايالم، كهگيلويه و بويراحمد و كرمان تحوالت بيشتري را در افزايش اس
تري  جمعيت شاهد خواهند بود و استانهاي تهران، اصفهان، مركزي، گيالن و مازندران رشد جمعيتي آرام

 .را تجربه خواهند كرد

، ايالم، سيستان و بلوچستان و  راحمد و بوييلويه، كهگنسبت شهرنشيني در استانهاي هرمزگان، بوشهر -
سمنان افزايش بيشتري خواهد داشت و استانهاي تهران،  قم، يزد و اصفهان با افزايش كمتري در 

 .نسبت شهرنشيني مواجه خواهند بود

  

  )17نقشة شمارة : ها مجموعه نقشه( 
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  آب

Uراهبردهاي بلند مدت توسعه:  

با تقويت مديريت ملي آب كشور بر اساس مديريت جامع و توامان عرضه وتقاضا در كل چرخه آب   −
هاي  هاي آبريز مشترك همراه باهماهنگي توجه به اصول آمايش سرزمين و توسعه پايدار در حوضه

  اي آب  متقابل بين بخشي با بخش پايه

هاي آبريز با رعايت ظرفيت تحمل منابع آب در جهت  برداري از منابع آب كشور در هريك از حوضه بهره −
يالن منفي  و توسعه برداشت از آبهاي سطحي و غير تثبيت ميزان استحصال از آبهاي زيرزميني با ب

بر اساس اصول  توسعه پايدار ) استفاه از آب شيرين كن، آبهاي شور و لب شور و بازيافت پسابها(متعارف 
 هاي آبريز  هاي طبيعي آبي در سطح حوضه و با توجه به تامين نياز محيط

هاي توسعه بخش آب با توجه به  رنامهسازي طرحهاي آمايش سرزمين، توسعه كالبدي و ب هماهنگ −
هاي آبريز و امكانات توسعه منابع آب در مناطق مختلف كشور به لحاظ كمي و   تحمل حوضه ظرفيت

كيفي و توزيع مكاني و زماني آن از نظر هزينه فرصت و تعيين ارزش اقتصادي آب در هر يك از 
  هاي مختلف  و تامين وبازيافت آب در بخشها و تعيين ارزش سرمايه گذاريهاي انتقال،  توزيع  حوضه

اصالح و بهبود ساختار نظام مصرف آب و مديريت به حساب نيامده با تاكيد بر طرحهاي انتقال بين  −
هاي جديد آب به مصرف شرب و بهداشت، صنعت و خدمات،  و كاهش  اي با اولويت تخصيص حوضه

خصيص آب  به محصوالت با ارزش اقتصادي با افزايش راندمان آبياري و ت(سهم مصارف آب كشاورزي 
با درنظر گرفتن ارزش اقتصادي توليدات و الزامات توسعه پايدار منابع، رعايت منافع ملي و حقوق ) بيشتر

  . طبيعي شهروندان

در بخشهاي ....) هاي آبريز، قلمرو استاني، دشت، حوضه(سازي واحد مطالعات آبي  هماهنگي و يكسان −
هاي توسعه كشور در سطوح  رو موثر  در توسعه اقتصادي و اجتماعي در برنامهمختلف به عنوان قلم

 مختلف
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اي و ايجاد سدهاي   حوضه گذاريها و طرحهاي در دست مطالعه انتقال بين بندي در سرمايه اولويت −
  مخزني بر اساس استراتژيهاي توزيع جمعيت و فعاليت و الزامات آمايش سرزمين

وار با رعايت توجيهات فني، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي براساس مبادله آب با كشورهاي همج −
 ارزش اقتصادي، امنيتي و زيست محيطي آب در بازارهاي منطقه و منافع ملي 

هاي مرزي با رعايت  مهار آبهاي خروجي و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك و ساماندهي رودخانه −
 هاي اقتصادي و زيست محيطي جنبه

هاي  نفع در انطباق با برنامه كز زدايي از ساختار مديريت منابع آبي كشور و مشاركت گروههاي ذيتمر −
 )ها و سيالبها خشكسالي(مديريت پيشگيري 

هاي توزيع آب شهري و روستايي به عنوان  جلوگيري از هدررفت آب در خطوط انتقال آب و شبكه −
 روستاييها در مديريت آبرساني شهري و  اولويت اول فعاليت

 هاي مختلف  سازي مصرف آب در بخش نرخ گذاري كارآمد و مناسب در جهت بهينه −

 گيري آب هاي اندازه تجهيز و تكميل شبكه −

 هاي تاريخي آب برداري پايدار از سازه حفظ، احياء و بهره −

  

Uراهبردهاي سازماندهي فضايي:  

ب با توزيع جمعيت و فعاليتها در اي متناس اي و انتقاالت درون حوضه تسريع در انتقاالت بين حوضه −
سرزمين با رعايت مديريت مصرف و با تاكيد بر تامين آب شرب و صنعت با اولويت تامين آب در 

هامون و  ، كوير مركزي،)انتقال آب سراسري مازندران به دشت گرگان( هاي دشت گرگان حوضه
، )محرم،  تامين آب بوشهرو سواحل خط(، رودكل، شاپوردالكي، خليج فارس )هاي زابل نيمه چاه(هيرمند

ها و آبهاي  كن و استفاده از آب شيرين) تامين آب در بندرعباس و جزيره قشم(ميناب و بندرعباس 
  .غيرمتعارف با توجه به تغيير الگوي جمعيتي در اين مناطق

را با هاي آبياري و زهكشي در دست اج اي و تكميل سدها و شبكه تسريع در عمليات انتقال بين حوضه −
  اولويت مناطق كمتر برخوردار از منابع آب
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  هاي آبياري و زهكشي در پايين دست سدها و مسيرهاي انتقال اولويت ايجاد شبكه −

برداري روان آبهاي سطحي از طريق اجراي سدهاي مخزني، تاسيسات كوچك آبي  مهار، كنترل و بهره −
  و طرحهاي آبخيزداري

 هاي مرزي شتر و سريعتر از رودخانهبرداري هر چه بي مهار، كنترل و بهره −

  

  )1نقشة شمارة : ها مجموعه نقشه(
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  كشاورزي

U راهبردهاي بلندمدت توسعه:U  

  توسعه بخش كشاورزي با اهداف استراتژيك تامين امنيت غذايي و توسعه صادرات −

افزايش توليد محصوالت كشاورزي با اولويت تامين نيازهاي عمدة مصرفي كشور و در محصوالت  −
هاي روغني، علوفه،نيشكر و چغندرقند با تاكيد بر تقويت روابط   ي شامل گندم، ذرت، جو، برنج، دانهاساس

هاي توليد، صادرات و واردات متناسب با شرايط  بخش كشاورزي و بخش بازرگاني جهت تنظيم سياست
 اقتصاد جهاني

خاويار و ( باغي  و آبزيان استفادة هر چه بيشتر از اقالم داراي مزيت نسبي كشور از جمله محصوالت −
 و گياهان زينتي و دارويي با هدف صادرات) ميگو

هاي دامي با هدف تامين امنيت  اولويت تامين خوراك دام و علوفه در جهت افزايش پروتئين از فرآورده −
 غذايي

 افزايش كيفيت محصوالت كشاورزي و توجه به صنايع تبديلي و بسته بندي جهت باال بردن توان رقابت −
 در بازارهاي جهاني

ساماندهي بازار محصوالت كشاورزي در قالب سازوكارهاي تجارت مدرن از جمله تشكيل بورس  −
 محصوالت كشاورزي

 و باال بردن ضريب مكانيزاسيون) تجهيز و نوسازي اراضي زراعي و باغي(انجام اقدامات اصالحي   −

روند خردشدن اراضي زراعي و تسهيالت برداري با توجه خاص به ضرورت مقابله با  اصالح نظام بهره −
آوري و افزايش  الزم براي بهينه سازي واحدهاي توليد از نظر مقياس مناسب براي ارتقاء سطح فن

 راندمان توليد

استفاده بهينه از منابع آب و كاهش تلفات آب با استفاده  از گسترش سيستمهاي نوين  توزيع و آبياري  −
 تحت فشار

 گذاري  ء آموزش و ترويج،  ايجاد نظام اطالعات كشاورزي و تقويت جريان سرمايهبهبود مديريت، ارتقا −
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اي براي استفاده متقابل از امكانات و منابع طبيعي كشورهاي همجوار  در  گسترش همكاريهاي منطقه −
 . ...و زمينه طرحهاي مشترك آب و خاك، دامپروري،  شيالت و مبارزه با آفات و بيماريهاي دامي

اي كه با تغيير تركيب اشتغال از  هاي نوين به گونه بخش كشاورزي مبتني بر دانش و فناوري توسعة  −
هاي نوين و  هاي جديد شغلي متناسب با فناوري نيروي كار ساده به نيروي كار متخصص و ايجاد رشته

هاي شغلي سنتي و كاهش سهم اين بخش در ساختار اشتغال كشور، تعداد كل شاغلين  حذف رشته
 . تغيير نكندبخش

هاي دروني و تغيير ساختار فعاليتها در درون بخش و افزايش كيفيت توان   تالش در جهت حركت −
 توليدي اين بخش 

  

Uراهبردهاي سازماندهي فضايي:  

طراحي و استقرار نظام سلسله مراتبي خدمات پشتيباني توليد با استفاده از امكانات و توان بخش  −
  ن كشاورزي و نهادهاي دولتيهاي توليدكنندگا خصوصي، تشكل

سازي هر چه بيشتر كشت در نواحي شهرها و هدايت كشت در اين نواحي در جهت تخصصي  فشرده −
 شدن

 تعيين ميزان سطح زير كشت و الگوي كشت متناسب با مزيت نسبي منطقه و قابليت توليد  −

  ديم كاري در اراضي با شيب كمتر از ده درصد −

اي و اختصاص آن به كشت علوفه و  هاي كوهستاني و اراضي دامنه هاي در تراس بندي اراضي حاشيه −
 درختان ميوه

 اي و آب كشت، به ويژه در مناطق خشك و كم آب توسعه كشت گلخانه −

اي و مناطق بياباني در جهت   در اراضي كوچك و پراكنده در نواحي كوهپايه توسعه كشت علوفه −
 فعاليتهاي دامپروري بجاي كشت غالت

 اي اربندي كوچك و بزرگ در نواحي كوهپايهايجاد پرو −

 اي  هاي دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي در مناطق توليد كشت نباتات علوفه ايجاد مجتمع −
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 پروري در نواحي ساحلي و تجهيز ناوگان صيد ماهي جهت افزايش صيد از دريا توسعه آبزي −

عت متناسب با سيستم هيدرولوژي در پروري و زرا هاي آبزي استفاده تلفيقي از منابع آب جهت فعاليت −
 ها حوضه

به ويژه در (در توليد بخش كشاورزي اولويت با محصوالت اساسي خواهد بود كه با هدف تامين امنيت غذايي 
با تاكيد بر محصوالت باغي، گياهان دارويي و زينتي و ( و توسعه صادارت ) محصوالت زراعي، دامي و آبزيان

توان موارد زير را  د از مهمترين اين محصوالت بر اساس مناطق مختلف كشور ميگيرن صورت مي) پروري آبزي
  :نام برد

  : محصوالت زراعي

   مرداب انزلي–ها بجز حوضه طالش   در كليه حوضه:غالت  
 غرب، كرخه، مارون ـ جراحي،   هاي گرگان و دشت، ارس، مرزي عمدتاً در حوضه: هاي روغني دانه  

   و سيرجان، جازموريان، زاينده رود، دغ سرخ، اتركزهره و  هنديجان، ابرقو
خزر، زهره و هنديجان،  هاي طالش ـ مرداب انزلي، سفيد رود، ساحلي درياي عمدتاً در حوضه: شلتوك  

  بلوچستان جنوبي، مند، شاپور دالكي، جازموريان، زاينده رود، اترك
ه، مرزي غربي، كرخه، دز، كارون، مارون هاي سفيد رود، ارس، ارومي عمدتاً در حوضه: اي نباتات علوفه  

رود،  جنوبي، مشكيل، زاينده هامون و هيرمند، بلوچستان جراحي، زهره و هنديجان، كوير درانجير، كوير لوت،
  كورسياه كوه

هاي درياچة اروميه، گرگان و دشت، ارس، كرخه، دز، كارون، مارون و جراحي،  عمدتاً درحوضه:حبوبات  
رود، مرزي غرب، ميناب و بندر  رسياه كوه، مند، رودكل، بلوچستان جنوبي، جازموريان، زايندهزهره و هنديجان، كو
  عباس، درياچه نمك

  ها در تمام حوضه: گياهان دارويي
  هاي درياچة نمك و ساحلي خزر عمدتاً در حوضه: گياهان زينتي
  دغ سرخ و ريگزرينها بجز طالش ـ مرداب انزلي، جزاير خليج فارس،  در كليه حوضه:سيب زميني
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  :باغباني

هاي مرزي غرب، كارون، مارون ـ جراحي، شاپور دالكي، مند، ساحلي  عمدتاً درحوضه: نخيالت  
    فارس، ميناب و بندرعباس، كوير لوت، بلوچستان جنوبي، جازموريان، رودكل خليج

، ميناب و فارس هاي مرزي غرب، دز، شاپوردالكي، مند، ساحلي خليج عمدتاً درحوضه: مركبات
    بندرعباس، كويرلوت، بلوچستان جنوبي، جازموريان

هاي ابرقو ـ سيرجان، كوير درانجير، كوير لوت، زاينده رود، دغ سرخ،  در حوضه: جات خشك ميوه
  ريگزرين، كورسياه كوه، درياچة اروميه، ارس، كرخه

شت، جزاير خليج  ها بجز طالش ـ مرداب انزلي، گرگان و د در كليه حوضه:  ساير انواع ميوه
  فارس

  :دامپروري

  هاي نواحي مركزي، جنوبي، جنوب غربي و نواحي جنوب شرقي پرورش دام سبك در حوضه −

 هاي نواحي شمالي، غرب و شمال غربي و مركزي پرورش دام سنگين در حوضه −

 پرورش طيور صنعتي در مناطق كمتر مستعد توليد علوفه و پرورش دام −

 :آبزيان

بيعي و منابع آبي موجود در ارتفاعات زاگرس، البرز، ارتفاعات مركزي و شمال عمدتاً آبگيرهاي ط −
 خراسان

هاي خوزستان و غرب، شمال، فارس و هرمزگان جهت  در استخرهاي ذخيره آب كشاورزي در حوضه −
 پرورش آبزيان

عاليتي در رسد كه گرايش ف هاي فوق و شرايط اقتصادي، اجتماعي و اقليمي به نظر مي گيري بر مبناي جهت
استانهاي آذربايجان شرقي و غربي، اردبيل، ايالم، خوزستان، چهارمحال و بختياري، زنجان، قزوين، قم، 
كردستان، كرمانشاه، كهكيلويه و بويراحمد، گلستان و لرستان كشاورزي باشد و سهم اشتغال در اين بخش در 

  .استانهاي ياد شده افزايش يابد

  )2ة نقشة شمار: ها مجموعه نقشه(



 ٣٧

  صنعت و معدن

Uراهبردهاي توسعه  بخش:  
نگر استوار است، توسعه صنعتي به دليل قدرت  زا و برون گيري توسعه كشور كه بر توسعه درون در راستاي جهت

ايجاد تحول در كل اقتصاد نه يك انتخاب بلكه يك ضرورت است  كه با رويكرد تامين و ارتقاء نيازهاي داخلي و 
به همين . هاي نسبي و رقابتي محقق ميگردد ها و مزيت المللي و با تكيه بر قابليت ي بيندستيابي به بازارها

 :هاي صنعتي زير به مثابه محورهاي اصلي توسعه بخش صنعت مورد تاكيد قرار ميگيرد منظور اولويت

 صنايع شيميايي و پترو شيمي •

 صنايع متالورژي •

TPصنايع پشتيبان و مرتبط با حمل ونقل •

)1(
PT 

TPلكترونيكصنايع  ا •

)2(
PT 

 صنايع كاني غيرفلزي  •

هاي صنعتي نظير صنايع غذايي، تبديلي  تاكيد بر محورهاي فوق به اين معنا نيست كه گسترش ساير رشته
كشاورزي و نساجي كه در اكثر نقاط كشور مستقرند و تامين كننده نيازهاي داخلي هستند از نظر دور داشته شده 

  .است
  

  :رويكرد فوق  راهبردهاي زير پيشنهاد ميگردد براي تحقق توسعه صنعتي با 

پذير نمودن توليدات  باالبردن سهم صادرات محصوالت صنعتي از كل صادرات كشوراز طريق رقابت −
  .داخلي

  
هاي معتبر جهاني جهت  هاي خارجي و مشاركت  با شركت هاي مناسب جهت جذب سرمايه  ايجاد زمينه −

  .المللي ورود به عرصه بازارهاي بين
                                                 

TP

(١)
PT هاي حمل و نقل شامل خودرو   صنايع پشتيبان و مرتبط به حمل و نقل طيف وسيعي از صنايع توليد ادوات حمل و نقل و صنايع تعمير و نگهداري سيستم

ردگي جغرافيايي كشور و گيرد كه با توجه به وسعت و گست را در بر مي. .. سازي و تعميرات و آهن،  صنايع كشتي و قطعات آن، واگن سازي و تجهيزات راه
  .اي، ريلي، دريايي و هوايي در كشور تقاضاي بسياري را دامن خواهد زد هاي حمل و نقل جاده گسترش انواع سيستم

TP

(2)
PT باشد ها، قطعات فعال الكترونيكي و محصوالت و تجهيزات الكترونيكي مي هادي  صنايع الكترونيك در برگيرنده طيف وسيعي از توليد نيمه  
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 گيري صادرات هاي  انرژي و مواد اوليه معدني با جهت بر با توجه به  مزيت ترش صنايع انرژيگس −

 هاي توليد  توسعه و ايجاد صنايع معدني درجهت تكميل زنجيره −

محدود نمودن صادرات مواد خام و اوليه و توسعه محصوالت فرآوري شده و صنعتي جهت ايجاد ارزش  −
 افزوده باالتر

ي پيشرفته در توليد محصوالت صنعتي جهت ايجاد ارزش افزوده باالتر با تاكيد  بر ها گسترش فناوري −
 توليدات دانش پايه

 ارتقاء مهارت و تخصص نيروي شاغل در بخش صنعت و معدن −

ارتقاء تواناييهاي  اي،  هاي محلي و منطقه محدود شدن نقش دولت به ايجاد زمينه شكل گيري سرمايه −
 .كارآفريني بخش خصوصي در بخش صنعت و معدنهاي  مناطق و رشد قابليت

  

U راهبردهاي سازماندهي فضايي:  

هاي نسبي و عملكرد ملي و  توسعه بخش صنعت در استانهاي كشور بر مبناي استعدادها و مزيت −
  المللي  بين

آوري پيشرفته در شهرهاي بزرگ و قطبهاي اصلي صنعتي كشور و استقرار  استقرار صنايع مبتني بر فن −
 آوري متوسط و پايين در شهرهاي كوچكتر و نواحي جمعيت پذير ع با سطح فنصناي

هاي صنعتي به ويژه در مناطقي  هاي تشويقي و رفع موانع استقرار صنايع در شهرك بكارگيري سياست −
  هاي اراضي و يا زيست محيطي مواجه هستند كه با محدوديت

  مبادي ورودي و خروجي اصلي كشور اولويت استقرار صنايع صادراتي در نزديكي كريدورها و −

   باشند هاي زيربنايي و استعداد استفاده نشده توليدي مي توسعه صنعتي مناطقي كه داراي مازاد ظرفيت −

هاي صنعتي با اولويت  محورهايي كه تعداد بيشتري از شهرهاي كوچك را در  توسعه  فضايي فعاليت −
  .ن  قطبهاي صنعتيهاي توليد ميا گيري زنجيره بردارند در جهت شكل

هاي معدني به عنوان  فعاليت محوري در مناطقي كه از استعدادهاي ممتاز در سطح ملي  تعيين  فعاليت −
 .برخوردارند



 ٣٩

 الزام به ارزيابي و رعايت مالحظات زيست محيطي در استقرار صنايع در راستاي پايداري توسعه −

در نواحي محروم و عقب مانده ) اس كوچكحتي با مقي(اولويت توسعه بخش معدن  و اكتشافات معدني  −
 .كه از استعدادهاي معدني برخوردارند

  
  :هاي صنعتي  و معدني بصورت زير خواهد بود هاي استاني فعاليت      با توجه به راهبردهاي فوق اولويت

ن، غربي، اصفهان، بوشهر، تهرا شرقي، آذربايجان در استانهاي آذربايجان: صنايع شيميايي و پتروشيمي −
و بلوچستان، ايالم،  خراسان، خوزستان، زنجان، فارس، كردستان، كرمانشاه، لرستان، مركزي، سيستان

  سمنان، كهكيلويه و بوير احمد

دراستانهاي آذربايجان شرقي، اصفهان، بوشهر، خراسان، خوزستان، زنجان، سيستان و : صنايع متالورژي −
 دان،  يزدبلوچستان، كرمان، لرستان، مركزي، هرمزگان،  هم

شرقي، اصفهان، بوشهر،  تهران، خراسان، خوزستان، سمنان،  استانهاي آذربايجان: صنايع حمل ونقل −
 كرمان، مركزي،  هرمزگان،  قم، سيستان و بلوچستان، قزوين

غربي، تهران، خراسان، سمنان، فارس،  شرقي، آذربايجان در استانهاي آذربايجان: صنايع الكترونيك −
  كرمانشاه، يزد، مازندران، اصفهان، گيالنقزوين، كردستان،

بويراحمد، لرستان،  و استانهاي سيستان و بلوچستان، همدان، ايالم، قم،كهگيلويه:غيرفلزي كاني صنايع −
 ، آذربايجان غربي، اصفهان، چهارمحال و بختياريمركزي، اردبيل، بوشهر، كردستان، يزد

 :     در بخش معدن

سنگ (، يزد )آباد گهر، جالل گل سنگ آهن(، كرمان)سنگ آهن سنگان(ن استانهاي خراسا: فلزات آهني −
 )چغارت، سنگ آهن چادر ملو آهن

، اصفهان )طالي زر شوران (، آذربايجان غربي)فروكرم سبزوار( استانهاي خراسان :  فلزات غيرآهني −
ين و سينيت نفل( ، آذربايجان شرقي )مس سونگون( ، زنجان )سرب و روي مهريز(، يزد)موته طالي (

 )آذرشهر

 ) ذغال سنگ شاهرود (، سمنان)كك سازي زرند(، كرمان)طبس( استانهاي يزد: ذغال سنگ −
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 )خاك صنعتي شهركرد(استان چهار محال وبختياري : خاكهاي صنعتي و نسوز −

  ).     اليگودرز( ولرستان )محالت ( استانهاي مركزي: سنگهاي تزئيني −

 )پتاس خور(،  يزد )بر( ، زنجان)بوكسيت جاجرم( استانهاي خراسان: ساير مواد معدني −

  
  )3نقشة شمارة : ها مجموعه نقشه(



 ٤١

  بازرگاني

U راهبردهاي بلند مدت توسعه:U  

بندي در  افزايش سهم كشور در مبادالت بين المللي با تاكيد بر ايجاد موازنه تجاري بر اساس اولويت −
 بازارهاي تامين تقاضا و عرضه توليدات 

 المللي مبادالت بازرگاني هاي بين ها و شبكه ز مبادي ورود و خروج كاال متناسب با سيستمتقويت و تجهي −

  و توزيع كاالي نگهدار، مراكز تخليهها و تجهيزات مورد نياز در ارتقاء عملكرد، اصالح شبكه −

 نسبت به سهم رو به رشد بخش ي و تقويت بخش خصوصي  ا غيرتعرفهايلغو انحصارات و محدوديته −
  يدولت

 هاي توليدي كشور با بازارهاي داخلي و خارجي بستر سازي براي  تقويت روابط تجاري بخش −

 هاي الزم جهت ارتقاء سهم و نقش ترانزيتي كشور در تجارت جهاني ايجاد زمينه −

 بستر سازي براي افزايش سهم صادرات غير نفتي −

گسترش جغرافيايي بازارهاي تقويت خدمات بازگاني نوين ،  گسترش تجارت الكترونيك و ايجاد و  −
 بورس كاال

 ت و تامين وارداتا توسعه صادري مناسب براي و اعتباري و ماليوضع  قوانين و سياستهاي پولو اصالح  −

 المللي  هاي بين زمينه سازي وايجاد شرايط عضويت در سازمانها و اتحاديه −

 ي اسالمي ميان كشورهاي تجار يها  ايجاد اتحاديهي برايبستر ساز −

 فروشي كاال، جلوگيري از رسوب كاال در بنادر و گمركات و ممانعت از  اماندهي نظام توزيع و خردهس −
 حمل و نقل مضاعف

 اي اي و غيرتعرفه كاهش حجم مبادالت غير رسمي از طريق ابزارهاي تعرفه −

 



 ٤٢

Uراهبردهاي سازماندهي فضايي:  
 ترانزيت كاال و ي بين الملليها و شبكهخروج كاال متناسب با كريدورها   ورود ويتقويت و تجهيز مباد −

  كشوريا  عرضه وتقاضا با توجه به مزيت موقعيت منطقهيبازارها

هاي بازرگاني و   فعاليت ارائه خدمات و پشتيباني از مبادي ورود و خروج به منظور تقويت روابط بين −
 بخش صنعت در جهت صادرات مجدد

 يبا ايجاد مراكز تخليه و توزيع كاال با عملكردها  ع كاال و توزيينگهدار  در نظاميبرتمركززداي تاكيد −
  حمل و نقل يالملل  بيني كريدورهاي در محل تالقيا  و منطقهيمل

ارائه طيف كامل خدمات بازرگاني در مبادي ورودي و خروجي به منظور تمركززدايي از مراكز خدمات  −
 بازرگاني

 المللي و تقويت پيوند فيزيكي آن با سرزمين اصلي ارتقاء نقش جزيره قشم در مبادالت بازرگاني بين −

 

 و ي داخل مصارفيصادرات كاال برا  واردات ونظام متناسب با نقش آنها در ي دريايي وخروجي وروديمباد
  :در سه سطح يعملكرد ترانزيت

  ) ميليون تن در سال10 يبا ظرفيت باال( 1بنادر سطح  الف ـ 
  ) ميليون تن10 تا 2 باظرفيت (2 بنادر سطح ب ـ
بندي بنادر  كشور  براين اساس سطح.  شود طبقه بندي مي)  ميليون تن2با ظرفيت زير ( 3بنادر سطح ج ـ 

  :در افق به شرح زير خواهد بود
  )بندر كاوه(خميني، بندر شهيد رجايي،  بندر عسلويه و قشم بندر امام:  شامل1بنادر سطح ) الف  
  ندرنوشهر، بندر اميرآباد، بندرشهيد باهنر، بندر چابهار، بندرخرمشهربندرانزلي، ب:  شامل2بنادر سطح)ب  
  بندر بوشهر:  شامل3بنادر سطح )ج  

  
 ي ارتباطي و شريانهاي اصلي به كريدورهاي متناسب با نزديكيبندي مبادي ورودي وخروجي زمين  سطح
  :  عبارتند ازيامكانات خدمات  و تاسيسات ويها وتجهيزات زيربناي ، شبكهياصل

    سرخس، ميرجاوه، خسرويجلفا،  دوغارون،  آستارا،  بازرگان، :شامل 1  سطحي مباد)الف
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  ميلك، رازي باجگيران، :شامل2 سطح ي مباد)ب 
  سوار،  لطف آباد، پيشين، سرو بيله: شامل 3 سطح ي مباد)ج 

  
 و تجهيزات ي اصلي كريدورهاي مراكز تخليه وتوزيع كاال متناسب با قرار گرفتن بر روي سطح بند

  :  كاال عبارتند از ينگهدار
   تبريز، يزدمشهد، :ي شاملمراكز تخليه وتوزيع كاال باعملكرد مل -الف 
آباد، سيرجان،  ، خرم شيراز، اصفهان، زاهدان، قزوين:شامل يا   مراكزتخليه وتوزيع كاالباعملكردمنطقه-ب 

  گرمسار و قم
  

  )5نقشة شمارة : ها مجموعه نقشه(



 ٤٤

  رترخدمات  ب

U راهبردهاي بلندمدت توسعه:  
  

در راستاي توسعة درونزا و برون نگر و به منظور تكميل چرخة فعاليت در اقتصاد ملي و ايجاد پيوندهاي موثر و 
( هاي پشتيبان و خدمات تخصصي شامل خدمات مالي ـ اعتباري  پايدار با اقتصاد جهاني، طيف وسيعي از فعاليت

و خدمات ) مهندسين مشاور، پيمانكاران( ،  خدمات برتر فني و مهندسي....)ريابي،بيمه، بورس، حسابرسان، بازا
  :ترين راهبردهاي اين بخش عبارتند از بر اين اساس اصلي. از اولويت برخوردارند) مشاورين حقوقي( برتر اجتماعي

  اي نطقههاي م اندازي بورس كاال متناسب با گرايش ايجاد و گسترش بازارهاي تخصصي از طريق راه −

 اي و جهاني هاي منطقه گسترش و تقويت ارتباط با بورس −

 المللي گيري مؤسسات بازاريابي با عملكرد ملي و بين ايجاد تسهيالت الزم جهت شكل −

 هاي توليدي تقويت و تجهيز خدمات برتر تجاري،  مالي و اعتباري به منظور پشتيباني از بخش −

هندسين مشاور تخصصي و پيمانكاران فني با عملكرد ايجادتسهيالت الزم جهت شكل گيري دفاتر م −
 اي منطقه

  

U راهبردهاي سازماندهي فضايي:  
هاي  تقاضا و نقش آنها در نظام اقتصادي، تخصص سطح بندي مراكز ارائه خدمات برتر متناسب با پيش بيني

  :اي توليد و تاثير آنها بر روابط دروني و بيروني اقتصاد عبارتند از ملي و منطقه
  المللي شامل تهران،  اصفهان،مشهد، تبريز، شيراز، كيش مراكز داراي عملكرد بين:  شامل1راكز سطح م

مراكز داراي عملكرد ملي شامل اهواز،كرمان، بندرعباس، همدان،كرمانشاه، رشت، :  شامل2مراكز سطح 
  مجموعة شهري آمل ـ بابل ـ قائمشهرـ ساري

  اي شامل تمام مراكز استان  منطقهمراكز داراي عملكرد:  شامل3مراكز سطح 
  :شود در اين راستا راهبردهاي زير توصيه مي

  اي اي و زيرمنطقه ارتقاء كميت و كيفيت خدمات برتر در شهرهاي مراكز استان با عملكرد منطقه −
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باگرايش تجاري و ترانزيت (  كنارك-گسترش خدمات برتر در مراكز جمعيتي نظير منطقة شهري چابهار −

با گرايش صنايع باالدستي و پايين دستي گاز و (  دير– كنگان –، منطقه شهري عسلويه ) مليدر اقتصاد
اي را به لحاظ تقسيم كار ملي برعهده خواهند  كه وظيفة ويژه) با گرايش تجاري( ، خرمشهر)پتروشيمي

 .داشت

 با قابليت ارائه  مالي در شهرهاي تهران، مشهد، تبريز، شيراز، اصفهان، كيش، گسترش جغرافيايي بورس −
 خدمات فراملي

 )اصفهان(و فلزات اساسي) شيراز(هاي محصوالت كشاورزي هاي تخصصي در زمينه ايجاد بورس −

  

 )6نقشة شمارة : ها مجموعه نقشه(



 ٤٦

  زيست و منابع طبيعي محيط

U راهبردهاي بلندمدت توسعه:  

 محيطي يري از بروزصدمات زيستجلوگ پايدار براي اصل توسعه محيطي باتوجه به هاي زيست انجام برنامه −

هاي آبي، ساحلي و منابع طبيعي در پهنه سرزمين و صيانت  هاي ويژه زيستي، اكوسيستم تعيين محدوده −
 از آنها

ارتقاء فن آوريهاي الزم جهت كاهش آلودگيهاي آب،  خاك، هوا، سرو صدا در مناطق شهري، صنعتي و  −
 مناطق كشاورزي

  و گسترش روشهاي بازيافت در شهرها و مناطق صنعتياجراي طرحهاي مديريت پسماندها −

 آوريهاي پيشرفته در بكارگيري انرژيهاي پاك و جانشين استفاده از فن −

 هاي مردمي در حفظ محيط زيست ارتقاء آگاهيهاي عمومي و جلب مشاركت −

 هاي ملي با معيارهاي زيست محيطي قبل از تصويب آنها ارزيابي طرحها و پروژه −

محيطي با توجه به   كيفي دانش و مهارتهاي فني نيروهاي متخصص در مسائل زيستارتقاء كمي و −
 شرايط محيطي كشور

 الزام صنايعي كه باعث آلودگي آب ميشوند به تجهيز به سيستم تصفيه فاضالب −

انجام طرحهاي مرتعداري، ايجاد تعادل در تعداد دام و ظرفيت مراتع،  مشاركت دامداران در امر  −
 از مراتعبرداري  بهره

هاي آبخيز كشور جهت حفاظت خاك و كاهش فرسايش و  انجام طرحهاي وسيع آبخيزداري در حوضه −
 تامين آب

 زايي، تثبيت شنهاي روان  مقابله با بيابان −

كاهش مساحت اراضي تحت كشت ديم كم بازده و تبديل آنها به مراتع جهت حفظ، افزايش ظرفيت   و  −
 اعمال مديريت صحيح آنها

 داري از منابع طبيعي متناسب با ظرفيت و تحمل محيط و تجديد پذيري منابع طبيعي بر بهره −



 ٤٧

  هاي با عملكرد صنعتي  رعايت معيارهاي زيست محيطي در توسعه يا ايجاد شهرها و شهرك −

 اي  و ريلي رعايت معيارهاي زيست محيطي  در احداث راههاي جاده −

  
Uراهبردهاي سازماندهي فضايي:  

هاي  ها ومجموعه اطق ويژه زيستي به عنوان مناطق چندمنظوره براي حفاظت از گونهايجاد و توسعه من −
 طبيعي در مناطق حساس

 ايجاد تمهيدات الزم براي جلوگيري از ورود آلودگيها به مناطق ويژه زيستي −

 جلوگيري از احداث شهركهاي صنعتي در باال دست مناطق ويژه زيستي −

 ق ويژه زيستيجلوگيري از عبور جاده از داخل مناط −

 هاي حساس  محيطي در احداث سدها وجلوگيري از احداث  سد بر روي رودخانه رعايت معيارهاي زيست −

تثبيت شنهاي روان به خصوص در مناطق داراي حداقل امكان توسعه كشاورزي و صنعتي و شهري  −
 حاشيه كوير

اند و مقابله  م كوير واقع شدههايي كه مورد هجو جنگلكاري و مرتع كاري در اطراف كوير و احياي زمين −
 با بيابان زايي در اين مناطق 

 استفاده از زمينهاي كويري غير قابل زراعت به عنوان مرتع −

 سطح كل كشور15% افزايش سطح مناطق ويژه زيستي تا  −

استفاده از انرژيهاي پاك و جانشين در شهرهاي بزرگ و كاهش آلودگي هوا در اين شهرها با تاكيد بر  −
  اصفهان، تبريزتهران،

 تامين سوخت روستائيان،  عشاير و جنگل نشينان شمال، غرب و حوزة زاگرس −

 كاهش تدريجي برداشت چوب از جنگلهاي شمال و تامين نياز از طريق  واردات  −

 )شبكه پرواز(در تاالبها ) مناطق مهم پرندگان ( IBAحفاظت از مناطق  −

 هاي شيميايي در مناطق زراعيرعايت استفاده اصولي از سموم دفع آفات و كود −

 ساماندهي جنگل نشينان، خروج دام از جنگل، باال بردن كمي وكيفي جنگلهاي كشور −

  )7نقشة شمارة : ها مجموعه نقشه(



 ٤٨

  انرژي

Uراهبردهاي بلند مدت توسعه:   

كاهش مصرف نفت و جايگزيني گاز به جاي مواد نفتي به عنوان مواد اوليه در بخش  صنعت و سوخت  −
 ها و صنايع   در نيروگاهمصرفي

 جايگزيني صادارت مواد با ارزش افزوده باال به جاي صادرات مواد خام −

گذاري  هاي مقابل و سرمايه اولويت در توسعه ميادين مشترك با تاكيد بر ايجاد هماهنگي با طرف −
 مشترك

 صنعتي، خانگيهاي حمل و نقل،   اولويت تبديل گاز به انرژي برق به عنوان سوخت مصرفي در زمينه −

 المللي در جهت هماهنگي در زمينه مديريت بازار گاز تاكيد بر ضرورت ايجاد نهادهاي بين −

 )از مرحله اكتشاف تا مرحله مصرف( آوري مرتبط با صنعت نفت و گاز  بومي كردن و تسلط بر فن −

 افزايش ظرفيت توليد نفت با تاكيد بر الزامات برداشت صيانتي و تجهيز مبادي صدور −

المللي با كشورهاي همجوار در زمينه تبادل برق به منظور كاهش  اي  و بين رتقاء همكاريهاي  منطقها −
 پيك مصرف و متعادل كردن توليد

 فراهم سازي زمينه مناسب براي فعاليت بخش خصوصي در زمينه توليد،  توزيع و انتقال −

 توسعه صنايع در مناطق مختلف كشوررويه مصرف و  استفاده از ابزار تعرفه و قيمت به منظور كاهش بي −

كاهش تلفات انرژي در توليد،  توزيع،  انتقال و مصرف آن و متعادل كردن مصرف انرژي به منظور  −
 استفاده بهينه از آن

در توليد . ..) اي و گرمايي، هسته خورشيدي، بادي، زمين(هاي تجديد شونده  گسترش استفاده از انرژي −
 برق
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Uفضايي راهبردهاي سازماندهي :  

ايجاد داالنهاي انرژي جهت استقرار صنايع انرژي بر با هدف صادرات در مناطق داراي برايند مكاني   −
  هاي صادراتي جايي مواد اوليه و برخورداري از پايانه هاي تامين انرژي،  جابه مولفه

ع گاز به منظور ايجاد و توسعه مناطق ويژه و تخصصي انرژي و صنعتي مبتني بر استفاده از قابليت مناب −
 هاي توليدي مرتبط استقرار صنايع پشتيبان،  جنبي و زنجيره

 هاي نفت و گاز به منظور توسعه مناطق جنوبي و كمتر  توسعه يافته كشور استفاده از پتانسيل −

 هاي طبيعي مناطق مختلف كشور به منظور افزايش ظرفيت توليد برق گيري از قابليت بهره −

هاي توسعه صنعتي،    رساني به منظور تامين سوخت مصرفي،  ايجاد زمينهگسترش و توسعه شبكه گاز −
 هاي زيست محيطي تسريع روند توسعه مناطق كمتر توسعه يافته و جلوگيري از خسارت

 پيوند شبكه گازرساني جنوب شرقي و شمال شرقي به شبكه سراسري −

 گازرساني به نواحي غربي و نوار ساحلي جنوب و حنوب غربي −

 االيشگاههاي موجود و احداث پااليشگاه در عسلويهتوسعه پ −

 )سو آپ(مبادله انرژي با كشورهاي همجوار با تاكيد بر نفت و گاز با كشورهاي شمالي  −

 صادرات گاز به اروپا از طريق شبكه گاز تركيه −

 :تاكيد بر توسعه انتقال گاز ميدان پارس جنوبي به شرح ذيل −

ب تا مرز پاكستان به منظور صادرات گاز به هند و ادامه خطوط گازرساني نوار ساحلي جنو −
 پاكستان از ميدان مشترك پارس جنوبي

 انتقال 4خط سراسري شماره (احداث خطوط لوله گاز از عسلويه به مازندران تا مرز تركمنستان  −

  )IGAT4 گاز ـ

 5خط سراسري شماره (احداث خط لوله گاز عسلويه به آغاجاري به منظور تزريق ميادين نفت −

 )IGAT5 انتقال گازـ 

 )IGAT6 انتقال گازـ 6خط سراسري شماره (احداث خط لوله گاز از عسلويه به همدان −



 ٥٠

 انتقال گازـ 7خط سراسري شماره (احداث خط لوله گاز از عسلويه به سمت بندرعباس −

IGAT7(  

 .اتيلن از عسلويه تا شمال غرب كشور/ احداث خط اتان −

 هاي عبوري از تنگه هرمز رساني در قشم براي كشتي  ايجاد تاسيسات و تجهيزات سوخت −

سازي نفت در قشم به منظور افزايش قدرت كشور در تنظيم بازار  احداث تجهيزات و تاسيسات ذخيره −
 نفت

 تبادل برق با آفريقا و اروپا از طريق اتصال شبكه برق ايران به عراق، سوريه و تركيه −

  

  )9 و 8هاي شمارة  نقشه: ها جلد مجموعه نقشه(

  



 ٥١

  راه و ترابري

Uراهبردهاي بلند مدت توسعه:  

هاي اقتصادي   تقويت و تجهيز محورهاي ارتباطي با در نظر گرفتن چشم انداز افزايش جمعيت و فعاليت −
  آهن در جابجايي بار و مسافر كشور با اولويت افزايش سهم نسبي راه

 اي افزايش سهم  شبكه بزرگراهي در شبكه جاده −

 محدود كننده سرعت،  ظرفيت و ايمني به منظور  افزايش كارآيي شبكهرفع گلوگاههاي  −

توسعه هماهنگ شبكه ريلي همگام با افزايش ناوگان با اولويت شبكه راه آهن برقي توام با كاهش زمان  −
 سفر

تامين ظرفيت مناسب در ناوگان  حمل و نقل دريايي در جهت افزايش سهم كشور در حمل و نقل  −
 دريايي 

 هاب هوايي اي به ي براي تبديل فرودگاههاي منطقهبستر ساز −

پذيري با  جهت افزايش توان رقابت) عبور از كشور(المللي  بين) كريدورهاي(ارتقاء كارآيي گذرگاههاي  −
 هاي رقيب شبكه

ايجاد ظرفيت براي افزايش ميزان ترانزيت بار و مسافر در راستاي افزايش سهم  كشور از تجارت  −
 اده از موقعيت ممتاز جغرافيايي كشورالمللي و استف بين

 گيري از ظرفيت فضايي كشور در جهت ارائه خدمات به پروازهاي بين المللي عبوري بهره −

 افزايش ناوگان هوايي با تاكيد بر اولويت استفاده از هواپيماهاي متوسط و كوچك −

 سوخت، سازگاري با جويي در مصرف هاي نوين در راستاي افزايش ايمني، صرفه آوري استفاده از فن −
 محيط زيست و افزايش سرعت جابجايي و در نهايت كاهش زمان و هزينه سفر

هاي داخلي و خارجي و جهت  سازي و تدوين قوانين و مقررات الزم در جهت جذب سرمايه گذاري زمينه −
 هاي تعادلي  به سمت قيمت گيري

 ا تقاضاكاهش عمر ناوگان در كليه زيربخشها و افزايش ظرفيت متناسب ب −
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 هاي حمل و نقل چند وجهي و كانتينري توسعه حمل و نقل  تركيبي  و ايجاد  شركت −

 المللي المللي و شركت در مجامع تخصصي بين اي و بين گسترش همكاريهاي منطقه −

  

Uاستراتژي سازماندهي فضا  

ي از مزيت ه بردار المللي كشور درراستاي بهر ارتباطي بين) كريدورهاي(تقويت و تجهيز گذرگاههاي  −
 :هاي زير اي كشور با اولويت منطقه

  : جنوب شامل– محورهاي عمده كريدور شمال 

 آستارا و محور بندر امام – امير آباد، محور عسلويه – سرخس و دوغارون، محور بندر عباس –محور چابهار 

   بازرگان–
  :ـ غربي شامل محورهاي عمده كريدور شرقي

 محور سرخس و دوغارون ـ خسروي، محور زاهدان ـ خسروي و محور محور سرخس و دوغارون ـ بازرگان،
  سرخس ـ آستارا

اي متناسب  با ضرورت و الزامات اقتصادي و اجتماعي  اي و درون منطقه منطقه هاي بين  گسترش شبكه −
  و نيازهاي هر منطقه

 متقابل ميان هاي ارتباطي در جهت افزايش كارايي ايجاد تناسب و پيوستگي بين مراكز هاب با شبكه −
 آنها 

هاب در راستاي استفاده  تقويت و تجهيز بنادر مستعد جهت تبديل آنها به بنادر داراي قدرت ايفاي نقش −
هاي صنعت و بازرگاني با اولويت  و ترابري با بخش اي كشور و پيوند بين بخش راه از موقعيت منطقه

 در منطقهتبديل بندرعباس و قشم به مركز ورود و توزيع بار و مسافر 

 افزايش ظرفيت حمل و نقل و ارتباطات جزيره قشم و اتصال آن به سرزمين اصلي −

 جنوب  در راستاي تقويت –تجهيز بندرچابهار به عنوان مدخل ورودي يكي از محورهاي كريدور شمال  −
 محور شرق

 اي بست خارج كردن مناطق حاشيه افزايش تراكم راهها در مناطق شرق و جنوب در راستاي از بن −



 ٥٣

 اي هاي جاده استفاده از حمل و نقل دريايي در مسيرهاي ساحلي به منظور كاهش تردد −

 اي از طريق پروازهاي نقطه به نقطه فراهم سازي ارتباطات هوايي در مسيرهاي منطقه −

المللي و فرودگاههاي با امنيت  افزايش كارآيي كريدور شمال ـ جنوب از طريق ايجاد خطوط هوايي بين −
 مطلوب

در (هاي همجوار  هاي عبوري از تهران و انتقال آن به استان گاه شبكه ش تمركز و برداشتن گرهكاه −
 )شرق به گرمسار، در غرب به قزوين و در جنوب به قم

  

 )10نقشة شمارة : ها مجموعه نقشه(
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  مخابرات و ارتباطات

U راهبردهاي بلندمدت توسعه:  

 اطالعاتارتقاء نقش ارتباطي كشور در مسير راه ابريشم  −

 توسعه ارتباطات فيبر نوري با پهناي باند مناسب بين شهري و درون شهري −

 هاي مخابراتي در كشور آوريهاي نوين و برتر ارتباطي و گسترش شبكه استفاده از فن −

 اعمال مديريت صحيح در استفاده از فضاي فركانسي كشور −

ابزاري براي تمركز زاديي از شهرهاي به عنوان )  ICT وIT(به كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات −
 اي و توسعه روستايي بزرگ،  توسعه منطقه

دولت الكترونيك، اقتصاد الكترونيك، بهداشت و : توسعه كاربريهاي فناوري اطالعات و ارتباطات شامل −
 درمان الكترونيك،  آموزش الكترونيك، تجارت الكترونيك

بخش خصوصي و همگاني كردن امكان دسترسي به جهت گيري اساسي براي واگذاري خدمات ديتا به  −
 اينترنت با سرعت و امنيت باال

 رقابتي كردن فضاي عرضه خدمات پستي و مخابراتي و ارتباطي −

 گسترش فرهنگ استفاده از پست و افزايش سرانه مرسوالت پستي −

  

Uراهبردهاي سازماندهي فضايي:U  

  ب با افزايش جمعيت و فعاليتهاي مخابراتي در هر استان متناس تقويت و توزيع ظرفيت −

 اي تقويت مراكز ثانويه در سطح كشور با عملكرد منطقه −

 العبور اي براي نقاط دور افتاده و صعب استفاده از ارتباطات ماهواره −

 افزايش واحدهاي پستي براي كاهش مساحت و جمعيت تحت پوشش هر واحد −

 )11نقشة شمارة : ها مجموعه نقشه(
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  يگردشگري و ميراث فرهنگ
  
  

U راهبردهاي بلند مدت توسعه:  

هاي گردشگري و ميراث فرهنگي و تبديل اين بخش به  حفظ، احياء و توسعة كليه امكانات و جاذبه −
 عنوان يكي از بخشهاي اصلي درآمدزاي كشور و استفاده از آن در تقويت پيوند با ساير ملل

 بيگانه از جامعة ايراني ترسيم كوشش در جهت اصالح و تغيير تصوير منفي كه وسايل ارتباط جمعي −
  اند كرده

هاي متنوع  المللي براي ارائه تصوير جديد و جذاب از جاذبه هاي داخلي و بين جلب همكاري رسانه −
  گردشگري سرزمين 

 هاي گردشگري طبيعي كشور تاكيد مضاعف بر حفظ محيط زيست در راستاي توسعه اكوتوريسم وجاذبه −

 براي ايجاد تسهيالت و تجهيزات گردشگري در تمام نقاط جاذب هاي خارجي و داخلي جلب سرمايه −
 گردشگري كشور

ريزي كشور،  سازمان  ايجاد هماهنگي بيشتر ميان وزارت مسكن و شهرسازي،سازمان مديريت و برنامه −
ها  ها، فرمانداري ميراث فرهنگي و جهانگردي و وزارت كشور در سطح ملي از يك سو و استانداري

اي و محلي از سوي ديگر در جهت حفظ ميراث فرهنگي   شهرداري در سطوح منطقهشوراهاي شهر و
 شهرها و ايجاد شرايط مناسب قانوني،  اجتماعي و فرهنگي براي جذب جهانگردان به آنها 

 رونق بخشيدن به صنايع و خدمات مرتبط با گردشگري از طريق ارائه تسهيالت و ايجاد مشوقهاي الزم −

اي با   مديريت ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان يك دورة آموزشي بين رشتهايجاد و تقويت رشته −
 شناسي، هنر و زبانهاي خارجي همكاري گروههاي علوم اجتماعي، تاريخي، باستان

ارتقاء سطح مهارتهاي تخصصي با تاكيد بر آموزش زبان به صاحبان مشاغل و مسئوليتهاي مرتبط با  −
 گردشگران

 برداري از بافتهاي تاريخي گ بهرهاصالح قوانين و فرهن −
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ها  هاي تخصصي از متخصصان مرمت و معماري سنتي در مراكز استان ارتقاء سطح آموزش و ايجاد تيم −
  تاريخي-بويژه استانهاي داراي آثار ارزشمند از لحاظ فرهنگي 

  جهت  متخصصان ميراث فرهنگي و گردشگري تدوين قوانين جديد ساخت و ساز در شهرها با همكاري −
 هاي ارزشمند تاريخي هاي گردشگري و بافت حفظ جاذبه

 تشويق و حمايت از ايجاد تاسيسات اقامتي و تفرجگاهي در همة نقاط كشور −

  
Uراهبردهاي سازماندهي فضايي:  

سطح بندي قلمروها، نقاط و محورهاي عمدة گردشگري بر اساس راههاي دسترسي تسهيالت اقامتي و  −
  ) فرهنگي ـ طبيعي( ري هاي گردشگ رفاهي و جاذبه

 هاي گردشگري ايجاد مناطق و محورهاي ويژه و دهكده −

تدوين قوانين جديد براي جلوگيري از انحطاط محيط زيست و فضاي اجتماعي سواحل درياي مازندران  −
 ها با همكاري قوة قضاييه  و اجراي دقيق آنها توسط استانداري

 اي گردشگران خارجي در جنوب شرقي كشوراي عوامل ايجاد ناامني بر از ميان بردن ريشه −

 توجه ويژه به بازسازي بافتهاي شهري و خدمات گردشگري در شهرهاي زيارتي −

توسعةگردشگري پيشنهاد  سطح ازمطالعات آمايش قلمروهاي زيربه عنوان قلمروهاي اصلي دراين −

 :شوند مي

  سواحل معتدل و جنگلهاي سرسبز خزر -1

 رشته كوههاي البرز و زاگرس -2

 شرقي و غربي مشهد، نيشابور، سبزوار، شاهرود،  دامغان، سمنان،  تهران، ري، قزوين، محور -3
 زنجان،  تبريز، اروميه، ماكو

 محور شمالي و جنوبي ساري، تهران، قم، كاشان، اصفهان،يزد، كرمان، شيراز، بندرعباس -4

 منطقة خوزستان -5

 نوار ساحلي جنوب -6

  )12نقشة شمارة : ها مجموعه نقشه(
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  ژه و تخصصيمناطق وي

U راهبردهاي بلندمدت توسعه:U  

دار  هاي معيني از سرزمين كه با اعمال مقررات ويژه عهده نگر، محدوده  در جهت تحقق توسعة درونزا و برون
  :ماموريت خاص مي باشند عبارتند از

  مناطق ويژه اقتصادي −

  صنعتي-مناطق آزادتجاري  −

  هاي علمي و فناوري پارك −
  :شوند ذيل در اين زمينه توصيه ميبر اين اساس راهبردهاي 

تخصصي بازنگري در ماموريتها، قوانين و مقررات ناظر بر عملكرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جهت  −
   تقويت پيوندهاي الزم  بين اقتصاد كشور و اقتصاد جهانيكردن اين مناطق و

هاي مختلف  وري و بخشآ تقويت ارتباط ميان مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با پاركهاي علمي و فن −
  اقتصاد

  ها در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با حمايت دولت تاكيد بر تقويت و تجهيز زيرساخت −

  هاي نوين در مناطق ويژه و تخصصي گذاري با ريسك باال در فناوري تشويق و حمايت از سرمايه −

  نوينن علم و فناوريتخصصي و پاركهاي علمي، تحقيقاتي به  منظور كاربردي كرد مراكز رشد ايجاد −
  در فعاليتهاي اقتصادي و گسترش تحقيقات، خالقيت و نوآوري

  بستر سازي جهت تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي پاركها و مراكز رشد −

  

Uراهبردهاي سازماندهي فضايي: 

ها در  هاي تخصصي هر يك از استان مناطق ويژه و تخصصي متناسب با نقش و عملكرد فعاليتتوزيع  −
 اي تسريع روند توسعه منطقهجهت 

 اي كردن ماموريتهاي مناطق ويژه اقتصادي متناسب با تقسيم كار منطقه تخصصي −
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اي و نقش و  هاي منطقه پهنه سرزمين براساس تخصص مراكزرشد و پاركهاي علمي، تحقيقاتي در ايجاد −
  وظايف مناطق ويژه اقتصادي  

  ها  راتژي سازماندهي فضا در هر يك از استانايجاد وتقويت مناطق ويژه اقتصادي متناسب با است −

باتوسعه  دانشگاههاي مرتبط تحقيقاتي همجوار با و پاركهاي علمي و )انكوباتور(رشد مراكز  تاسيس −
 مناطق با توجه به ويژگيها و عملكرد تخصصي   كالنهاي راستاي استراتژي هاي جديد در فناوري
 استانها

  

  )13نقشة شمارة : ها مجموعه نقشه(
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  جامعه شهري

U راهبردهاي بلندمدت توسعه:  

منظور پذيرش وظايف  ايجاد شبكه اي سازمان يافته از شهرهاي بزرگ و متوسط كشور و تجهيز آنها به −
 . اي كار ملي و منطقه سطوح باالتر در منطقه تحت نفوذ در راستاي عدم تمركز در تقسيم

ور ايجاد تحول علمي در نظام مديريت شهري و منظ هاي توسعة يكپارچة شهري به مطالعه و تدوين طرح −
 .   جاري كشورتمركززداييهاي  هاي محلي در چارچوب سياست افزايش توانايي

روستاشهر و ايجاد و تقويت  استقرار فعاليت، به  رشد وهاي تبديل روستاهاي مستعد و داراي توانايي −
 .ها هاي شهري در آن زيرساخت

ق مستعد گسترش فعاليت و فاقد ظرفيت كافي اسكان جمعيت جديد در  شهري جديد در مناط ايجاد نقاط −
 .مراكز شهري موجود

عنوان  كوچك با قابليت توسعه داراي مسافت مناسب از يكديگر به تقويت شهرهاي كوچك و متوسط  −
 .هاي شهري در جهت هماهنگي بيشتر در ارائة عملكردهاي مشخص در پهنة سرزمين منطقه

اي كه بتواند  ازمان يافته از شهرهاي موجود و نقاط شهري جديد در كشور به گونههاي س استقرار شبكه −
 .باشد) ميليون نفر68حدود (  درصد جمعيت كل كشور در افق 75پذيراي حدود 

 . هاي شهري درمناطق مستعد محور شرق، جنوب، مركز و مناطق مرزي كشور تقويت مراكز و شبكه −

 . وي نظام شهري با اولويت توسعه، تقويت و تجهيز شهرهاي متوسطبازنگري و تغيير استخوانبندي الگ −

 
U راهبردهاي سازماندهي فضايي:  

  
تبريز، مشهد، شيراز با  المللي و شهرهاي،  با عملكرد بيناصفهان   و شهرهاي تهران تقويت و تجهيز −

  .1400عملكردهاي فراملي در افق 

المللي و تغيير نقش و عملكرد ملي و  ا عملكرد بينعنوان مركزي ب قائل شدن نقش ويژه براي تهران به  −
  آوري و تمركز  و تأكيد بر توسعه علوم، گسترش و تجهيز مراكز علمي، تحقيقاتي، فن اي آن منطقه
 .هاي متكي بر تكنولوژي پيشرفته در آن فعاليت
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ها  وزة نفوذ آن مشهد، تبريز، شيراز و اهواز با گسترش ح،شهرهاي اصفهان آمايش دروني و تقويت كالن −
خدمات و امكانات پيشرفتة مورد نياز با  هاي فراملي و تجهيز آنها به  عنوان مراكز ارتباطي با حوزه به

تقاضاهاي كشورهاي حوزة آسياي مركزي و قفقاز و حوزة خليج فارس براي گسترش  امكان پاسخ به
 .اي هاي منطقه همكاري

ويض قسمتي ف تمركززدايي و تاي براي  وان مراكز منطقهعن انتخاب و تجهيز برخي از شهرهاي بزرگ به −
 .از وظايف متعدد تهران

سازي امكانات زيست در  هاي زيربنايي و نيز فراهم هاي اقتصادي و شبكه ايجاد، تقويت و توسعه فعاليت −
ويژه در مناطق شرقي، جنوبي، مركزي و مرزي كشور در  جهت افزايش جمعيت در شهرهاي مستعد به

 .اف توسعة پايدارجهت اهد

ايجاد زمينه براي  و متوسط در مناطق مختلف با هدفشهرهاي كوچك اي از  گزيدهتوسعه و تقويت  −
  .ميان جوامع شهري و روستاييهاي صنعتي و خدماتي و تقويت پيوند  توسعه فعاليت

نطقة ويژه منظور پشتيباني از فعاليت و استقرار جمعيت در م تقويت و توسعه نقاط سكونتي موجود به −
  ).عسلويه(اقتصادي پارس جنوبي 

، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي  ارتباطاتبا گسترشجزاير خليج  فارس مراكز شهري  تقويت  وحفظ −
 .مناطق كشوربا ساير آنها  سياسي

گاهي و قراگيري بر مسير كريدورهاي حمل و نقل اهميت  ي كوچكي كه به لحاظ گرهشهرها تقويت −
  .1400 در افق شهر انار، نيك رمسار،، گبادرودانند اي مي يابند م ويژه

منطقه شهري ( گاوبندي - عسلويه، بندر كنگان- تنبك بندر دير ـ:شهري  هاي ه منطق و تقويتايجاد −

 - چابهار،بندر عباس،  شيراز،مشهد،  اصفهان، تبريز، تهران، ساري– قائمشهر – آمل – بابل ،)عسلويه

  دزفول- و انديمشك  خرمشهر– آبادان ،ماهشهر بندر -خميني  بندرامامكنارك،

 )14نقشة شمارة : ها مجموعه نقشه(
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  جامعه روستايي

U راهبردهاي بلندمدت توسعه: 

هاي اقتصادي  بخشي به فعاليت توسعه پايدار و موزون روستايي و هماهنگ با توسعه كشور با تنوع −
 .اهاي روستاييسازگار با محيط روستايي، توسعة منابع انساني و تجهيز فض

هاي كشاورزي، صنعتي و  توسعة يكپارچه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي متكي بر تركيب فعاليت −
 .گيري از منابع محلي و استفاده از دانش و تكنولوژي نوين خدماتي با بهره

هاي فني و  توسعة منابع انساني محلي با استفاده از دانش و تكنولوژي نوين، افزايش سطح مهارت −
رساني براي تحرك اقتصادي بيشتر جوامع روستايي در جهت كاهش   توسعه بخش اطالع ،اي حرفه

 .هاي رشد بين جوامع شهري و روستايي فاصله سطح زندگي وفرصت

رساني  منظور سازماندهي نظام خدمات هاي محيطي محلي مناطق روستايي به گيري از قابليت بهره −
 با تأكيد بر افزايش همĤهنگي بين سطوح مختلف ،ه روستاييريزي توسع چندسطحي و اصالح نظام برنامه

 .ريزي و محلي نمودن فرآيند آن برنامه

متناسب با اقتصاد هاي روستايي براي حفظ و نگهداشت جمعيت  از ظرفيت محيط استفاده حداكثر −
ر فضاهاي از منابع پاية پراكنده كشور د  ثر و متوازنمؤه گيري رهاي اكولوژيك و به توان ، اي منطقه

 . روستايي

هاي برابر از حيث  دسترسي به  كيد بر توسعه  فرصتأهاي اجتماعي با ت توانمندسازي و ارتقاء ظرفيت −
  . امكانات و منافع ميان شهر و روستا منابع،

ها و تكنولوژي نوين توليد اقتصادي و  فني و استفاده از شيوه با گسترش آموزشوري  ارتقاي بهره −
 .علمي كردن مراحل مختلف توليدو ها  نهادهكارگيري صحيح  به

هاي بازارهاي ملي و  ها با شبكه  و تحكيم پيوند آنهاي بازار و بازاريابي محلي روستايي توجه به شبكه −
 .جهاني
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در روستا و ارائه خدمات ) ICT و ITهاي شبكه  ايجاد و توسعه(ارتباطات  واطالعات  آوري بكارگيري فن −
هاي شغلي و گسترش نظام اطالعات   ايجاد فرصت،هارت روستاييانمتنوع با هدف ارتقاي م

  .بازارمحصول

  .دار و متوازن منابع طبيعي و عوامل توليد در محيط روستايمديريت  پا −

  . و مشاركتينگر ، برونزا كيد  بر  توسعه روستايي درونأت −
  

U راهبردهاي  سازماندهي فضايي:  
رساني و   زيرساختي، توليدي، خدماتبندي شده  و سطح مراتبي منسجمسلسلهايجاد و گسترش سيستم  −

  .پشتيباني در فضاها و مراكز روستايي

  . مجتمع و نزديك به هم به عنوان بستر توسعة  محلي فشرده،كانوني تجهيز مراكز روستايي  −

  .اي اي و منطقه هاي ناحيه ها و قابليت رساني با ويژگي  الگوهاي نظام خدماتسازي متناسب −

  :ح مراكزوسط مناسب براي تجهيز فضاهاي روستايي بر حسب ماتارائه خد −

 مركز آموزش ، ITرساني  اطالع مركز خدمات : خدماتي مانندز منظومه  روستايياكمردر  .1
بانك ،و ترويج صنايع دستي و خانگي  مركز آموزش ،اي و تربيت معلم  فني وحرفه

   مركز خدمات ، صنايع سبك،  دفتر پست و شبكه تلفن  بيمارستان كوچك،،
 بخشداري، شهرداري،حوزه  انتظامي، اداره   روستايي، نقليه ايطس كشاورزي و تآال ماشين

  .... وثبت احوال

مركز  كشتارگاه بهداشتي، ،صنايع تبديلي:  خدماتي مانندمجموعه روستاييدر مراكز  .2
  ... . ودهداري   درماني روستايي، دبيرستان، دفتر پست و مخابرات،ـ  بهداشتي

دبستان، مدرسه   دفتر ترويج كشاورزي،مانند:  خدماتي عمران روستاييهاي حوزهدر .3
صندوق راهنمايي، خانه بهداشت،شبكه  آب آشاميدني، راه روستايي، برق، نمايندگي يا 

  .... وپست،  شوراي اسالمي، پاسگاه  انتظامي
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  و راه دسترسيآشاميدني، آب بهداشت، خانه: شامل خدمات ساده روستاهاي اقماريدر  .4
  .برق

 .جمعيت خدمات ساده متناسب با اندازه روستاهاي مستقلدر  .5
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  آموزش عالي و تحقيقات

Uراهبردهاي بلند مدت توسعه:  

آوري در منطقه و تامين  عالي در راستاي ارتقاء جايگاه كشور به سطح اول علمي و فن راهبردهاي توسعه آموزش
توليد علم و فن؛ انتقال و جذب فناوري و : هاي تلف و در عرصههاي مخ نيازهاي علمي و فني كشور در بخش

 :ها به شرح زير است كردن ايده دانش؛ آموزش نيروي انساني ماهر و خالق؛ تحقيق و پژوهش و كاربردي

 هاي علمي و فني كشور هاي اصلي و موضوعات محوري در توسعه و اولويت گيري شناخت جهت −

 تناسب با نيازمنديهاي فرآيند توسعهارتقاء سطح كيفي نيروي انساني م −

هاي جامع در اين زمينه  ها و راهبردهاي پژوهشي، فناوري و آموزشي و تدوين برنامه بازنگري در سياست −
  براي ارتقا علمي كشور

 هاي علوم انساني  بازنگري در ساختار تحقيقات و پذيرش دانشجو در رشته −

 ها   با توجه به نيازهاي ملي كشور و تنوع فعاليتاصالح نظام پذيرش و ساختار هرم پذيرش دانشجو −

ها و   دانشگاه كيفي توسعه  هاي آموزش در راستاي  اصالح و بهبود ساختـار،  محتواي دروس و روش −
 تربيت نيروي خالق

ها، نهادها و  هاي پژوهشي كليه دستگاه دهي به فعاليت اتخاذ تدابير الزم براي ساماندهي و جهت −
 هاي اجرايي به استفاده از نتايج تحقيقات و ترغيب دستگاههاي دولتي  شركت

 هاي تحصيالت تكميلي و ارتقاي كيفيت علمي آنها تقويت و توسعه دوره −

هاي پژوهش و فناوري و گسترش تسهيالت الزم  المللي در عرصه هاي بين افزايش و تقويت همكاري −
 براي تبادل اطالعات و نيروي انساني با ساير كشورها

ها و پيوندهاي فرهنگي،  م جدي به آموزش و گسترش زبان فارسي به ويژه در كشورهايي كه علقهاهتما −
  تاجيكستان و شبه قاره هند،تاريخي ديرين با ايران زمين دارند از قبيل افغانستان 

گذاران اعم از داخلي و خارجي به  هاي خصوصي با مشاركت سرمايه سياستگذاري براي ايجاد دانشگاه −
 ر مناطق آزادخصوص د
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 هاي برابر در سطح كشور براي دستيابي نيروهاي مستعد به دانش و فن ايجاد فرصت −

 ها و صنعت هاي پژوهشي، تحقيقاتي دانشگاه اتخاذ تدابير الزم به منظور افزايش ارتباط مابين فعاليت −

در جهت هاي بين بخشي براي ايجاد زيربناهاي الزم و فراهم كردن شرايط مناسب  تقويت همكاري −
 هاي آموزش مجازي و راه دور با تاكيد بر مناطق دورافتاده و كمتر توسعه يافته ارتقاء و توسعة روش

  

Uراهبردهاي سازماندهي فضايي:  

 :هاي منطقه و حوزة عملكردي آن به شرح زير تعيين سطوح مراكز آموزشي با توجه به گرايش فعاليت −

آموزش نيروي محقق و متخصص مورد نياز كشورهاي المللي با هدف  مراكز آموزشي با عملكرد بين −
منطقه و توسعه ملي، افزايش سهم توليد علم و تحول بازار كار با تاكيد بر پذيرش دانشجو در سطوح 

 .المللي كارشناسي ارشد به باال در شهرهاي با عملكرد بين

هاي خاص  ر رشتهايجاد گرايشهاي آموزشي با عملكرد ملي با هدف تربيت نيروي انساني متخصص د −
هاي   در مراكز دانشگاهي باسابقه متناسب با گرايش،كه در سطح كشور به صورت محدود موردنياز است

 .در اين مراكز تاكيد بيشتر بر پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي به باال است. ها اي فعاليت منطقه

صص به خصوص در مقطع اي با هدف تربيت نيروي انساني متخ مراكز آموزشي با عملكرد منطقه −
 .هاي خاص كارشناسي، مورد نياز استان و نواحي پيرامون در رشته

مراكز آموزشي با عملكرد استاني با هدف آموزش نيروي متخصص مورد نياز استان به ويژه در مقطع  −
 .هاي توسعه استاني در تمامي استانها كارشناسي متناسب با گرايش

اي با هدف تربيت نيروي ماهر مورد نياز بازاركار استان و  احيهمراكز آموزشي با عملكرد محلي و ن −
 )هاي علمي، كاربردي اي، دانشگاه هاي فني و حرفه آموزشكده( هاي تابعه در سطح كارداني  شهرستان

كردن تحقيق و پژوهش در سطح منطقه و كاربردي و عملياتي كردن  مراكز تحقيقاتي با هدف نهادينه −
 .اليتهاي محوري در مناطق مختلفها متناسب با فع ايده

گسترش مراكز آموزش عالي در مناطق آزاد تجاري،  صنعتي با قابليت پذيرش دانشجويان خارجي با  −
  .المللي و مشاركت سرمايه گذاران داخلي و خارجي هاي معتبر بين تاكيد بر تعامل با دانشگاه
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و تفويض اين وظيفه به ) هران و اصفهانبا اولويت ت( تمركززدايي از مراكز متراكم مقاطع كارشناسي  −
 .مراكز همجوار
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  بهداشت و درمان

U راهبردهاي بلند مدت توسعه:  

  تامين، حفظ و ارتقاي سالمت افراد و جامعه −

  هاي بهداشتي مردم و كاهش رفتارهاي پرخطر ترويج الگوهاي رفتاري سالم و افزايش آگاهي −

  هاي الزم جهت تنظيم خانواده و تحديد مواليد ستتدوين سيا −

  هاي واگيردار كني بيماري تقدم پيشگيري بر درمان، به منظور كنترل و ريشه −

هاي پرداخت سرانه و نظارت بر عملكرد نظام بيمة  نگر و تاكيد بر روش هاي سالمت ايجاد و توسعه بيمه −
  درمان كشور 

گسترش كمي و كيفي نظارت بر بهداشت و امنيت مواد  بخشي به خصوص براي  تقويت هماهنگي بين −
هاي  ها و عوامل موثر در بهداشت و ايمني محيط غذايي، دارويي، بهداشتي و آرايشي و ارتقاي شاخص

 . .. هاي صوتي، شيميايي و خصوصي و عمومي با تاكيد بر دسترسي آب آشاميدني سالم و كنترل آلودگي

هاي حمايتي سالمت جسمي،  رواني و اجتماعي با تاكيد برحفظ كرامت انساني و  ايجاد و توسعه محيط −
  ها براي تامين نيازهاي اساسي آنها حقوق مدني بيماران و مشاركت با ساير بخش

اصالح ساختار نظام سالمتي جامعه در راستاي ايجاد يك نظام پاسخگو براي ارايه خدمات سالمتي به  −
  ردم آحاد م

درآمد، معتادين و كودكان و  پذير از قبيل زنان، افراد كم وضع قوانين براي حمايت از اقشار آسيب −
  نوجوانان

ايجاد تمركز و يكپارچگي در امر سياستگذاري، نظارت و ارزشيابي با توليت وزارت بهداشت، درمان و  −
  هاي نظارتي آموزش پزشكي و ارتقاء نظام

  گذاري در زمينه منابع فيزيكي،  نيروي انساني و فناوري  سرمايههاي تغيير الگوها و اولويت −

بازسازي و توسعه صنايع دارويي كشور و بهبود كمي و كيفي توليد دارو و مواد بيولوژيك و توجه به  −
  هاي توليد داروهاي گياهي و طبيعي هاي نسبي كشور در زمينه مزيت
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  سالمت طراحي و عملياتي كردن نظام جامع اطالعات در بخش  −

گيري از نظام مناسب خريد خدمت، به  تاكيد بر واگذاري ارايه خدمات سالمت به بخش غيردولتي با بهره −
  منظور افزايش كارآيي و بهبود مستمر كيفيت خدمات

ايجاد و تقويت ساختارهاي مناسب دولتي و غير دولتي براي آمادگي در مقابله با حوادث طبيعي و سوانح  −
  از آنو كاهش عوارض ناشي 

هاي  عادالنه ساختن دريافت خدمات سالمت براي آحاد جامعه و تامين منابع مالي مورد نياز براي مراقبت −
  اوليه بهداشتي

 بهينه منابع و در نظر  طراحي و استقرار نظام جامع مديريت خدمات درماني كشور با تاكيد بر تخصيص −
  . ..بندي، نظام ارجاع و گرفتن سطح

   همه جانبه سالمندان درفرآيند توسعه كشورايجاد زمينه مشاركت −

  هاي بخش سالمت مشاركت عادالنه مردم در تامين هزينه −

  حضورفعال در بازارهاي جهاني خدمات سالمت و پزشكي −

هاي تشخيصي و درماني  هاي برتر و روش ايجاد و بهبود سازوكارهاي مناسب براي استفاده از فناوري −
 نوين

  هاي علمي، كاربردي  دو بخش آموزش و پرورش و ارتقاء پژوهشگذاري بيشتر در توجه سرمايه −
  
  

Uراهبردهاي سازماندهي فضايي  
 ريزي براي توزيع متعادل امكانات فيزيكي و نيروي انساني در سطح كشور برنامه −

ها تا رسيدن به  در كليه استان) مرتبط با بخش بهداشت و درمان(هاي توسعه منابع انساني  ارتقاء شاخص −
 هاي ملي اخصمتوسط ش

 هايي از قبيل پزشك خانواده بندي خدمات درماني سرپايي براي سهولت دسترسي و اجراي پروژه سطح −

ها در  بازنگري و بهنگام سازي مستمر طرح شبكه بهداشت و درمان براساس توزيع جمعيت و فعاليت −
  سرزمين
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در مراكز داراي اين قابليت و ها با قابليت ارايه خدمات در سطوح فراملي  ايجاد و توسعه بيمارستان −
 مناطق آزاد كشور

يافته با تاكيد بر جنوب شرق  هاي كمتر توسعه هاي بهداشتي و درماني در استان توجه به ارتقاي شاخص −
 كشور

تا سطح ) اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز(ارتقاء مراكز درماني در مراكز جمعيتي با عملكردهاي فراملي −
 )ام خدمات درماني نظ6سطح (بيمارستان كشوري

تا سطح بيمارستان )  هزار تا يك ميليون نفر500با جمعيت (ارتقاء مراكز درماني در مراكز شهري بزرگ  −
 ) نظام خدمات درماني5سطح (قطبي

 هزار نفر تا سطح 500 هزار تا 250ارتقاء مراكز درماني كليه مراكز استان و شهرهاي با جمعيت  −
 ) خدمات درماني نظام4سطح (اي بيمارستان منطقه

 براساس طرح نظام خدمات درمان و با توجه به 3و2و1 درماني سطوح –ايجاد و تكميل مراكز بهداشتي  −
 1400جمعيت شهرها در افق 

 هزار نفر و مراكز شهري كوچكتر با 50ايجاد پايگاههاي اورژانس در كليه شهرهاي با جمعيت بيش از  −
و در طول محورهاي ارتباطي اصلي به فاصلة حداكثر  كيلومتر با شهرهاي فوق 50فاصلة بيش از 

 كيلومتر از نزديكترين مركز50
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 ٧٢

   آذربايجان شرقينظريه پايه توسعه استان

  

چشم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و   راستاي تحقق اهدافدر

ها و وظايف اصلي   مأموريتهاي استان، سرزمين و با توجه به ويژگي هاي آمايش گيري جهت

تكيه بر . استوار خواهدبود“   معدن و بازرگاني،توسعه صنعت”: استان به ترتيب بر پايه

  .گيري از ساير توانمنديها و ظرفيتهاي استان نخواهدبود هاي فوق مانع بهره اولويت

  :ترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي باشد بنابراين اصلي

كشور براي تامين نيازهاي فراملي مات برتر در تبريز تا سطح يك ملي در جهت تقويت نقش ارتقاء سطح خد -
 .توسعه استانهاي همجوار و پاسخگويي به تقاضاي كشور هاي منطقه قفقاز

تجهيز مبادي ورود  و انرژي رو ارتباطي حمل و نقل كاال، مسافي تقويت  شبكه ها و تجهيزات مبادي ورود -
و تامين ارتباطات حوزة خليج فارس با قفقاز و اروپا با توجه  ، قفقازط با كشورهاي منطقهارتبا ايبرو خروج 

 .به قرارگيري استان در كريدور شمال ـ جنوب

حمل و نقل، صنايع ماشين سازي، متالورژي، صنايع  با اولويتبراساس نياز كشور و منطقه توسعه صنايع  -
 .رونيكتالكو شيميايي صنايع 

   داراي قابليت صادرات به بازارهاي مصرف خارجي  و فرآوريمعادن فلزي و غير فلزيازداري بر  بهرهةتوسع -
 .آنها بويژه مس

در محصوالتي نظير پياز، غالت و محصوالت هاي زراعت و دامداري  بخشو زير كشاورزيبخش توسعه  -
تعدد با تاكيد بر ارتقاء  دشت هاي مباغي نظير زردآلو، بادام و گردو بر اساس قابليت هاي استان از جمله

 .ساختار بخش در سطح فناوري و نوسازي

اي  با  و مركزيت منطقههاي بازرگاني  موقعيتوها   بخش بازرگاني با توجه به طيف فعاليت و تقويتتوسعه -
 .جلفاتخصصي  منطقه ويژه جود و

خاب تبريز به  عنوان تقويت فرصت استفاده از طيف وسيعي از فعاليتهاي تجاري و صنعتي با توجه به انت -
 .يكي از مراكز ملي تخليه و توزيع كاال
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هاي فرهنگي و هويت ملي در استان با تاكيد بر تبريز به مثابه مركز فرهنگي كشورهاي  تقويت زيرساخت -
 .آذري زبان در منطقه

 .توسعه چند وجهي استان متناسب با اهميت ونقش استراتژيك آن در وضع موجود -

 سنتي –اسيسات گردشگري و تقويت و توسعه صنايع دستي، خدمات وكاالهاي فرهنگي افزايش امكانات وت -
 .منطقه

 .اي تقويت فرودگاه تبريز بعنوان هاب منطقه -

هاي معتبر خارجي به منظور دستيابي به  تقويت مراكز آموزشي و تحقيقاتي تبريز همراه با تعامل با دانشگاه -
 علوم انساني و با عملكرد ، علوم پايه، كشاورزي،و مهندسي هاي فني  مرزهاي جديد دانش و فن در رشته

 هاي همجوار ملي صرفاً در رشته پزشكي و تامين نيروي انساني مورد نياز كشورهاي منطقه و استان

  ها در استان هاي تخصصي فعاليت اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش هاي فني و حرفه توسعة آموزش -
  

يف تعيين شده براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذيرش با توجه به نقش و وظا

 به شرح زير پيش بيني 1400هاي جديد و جمعيت، تحوالت جمعيتي استان تا سال  فعاليت

  :شود مي
سهم استان در اشتغال كليه بخشها بويژه مشاغل خدماتي نسبت به سهم كنوني آن در كشور افزايش خواهد  -

 .يافت

 ميليون نفر 5 كل جمعيت كشور اندكي افزايش يافته و ميزان جمعيت آن از مرز سهم جمعيت استان از -
 .خواهد گذشت

 . درصد خواهد رسيد75با توجه به تركيب مشاغل و توان جوامع روستايي نسبت شهرنشيني استان به حدود  -
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  غربي  آذربايجان نظريه پايه توسعه استان

  

چشم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و  اي تحقق اهداف راستدر

ها و وظايف اصلي  هاي استان، مأموريت سرزمين و با توجه به ويژگي هاي آمايش گيري جهت

تكيه بر . استوار خواهدبود“ توسعه كشاورزي ، صنعت و بازرگاني”: استان به ترتيب بر پايه

  .گيري از ساير توانمنديها و ظرفيتهاي استان نخواهدبود هاي فوق مانع بهره اولويت

  :ترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي باشد بنابراين اصلي
 و تجهيز مبادي ورود و خروج به منظور حمل و نقل كاال، مسافر و انرژي هاي  شبكهتقويت تجهيزات و  -

ارتباط با اروپا با توجه به استقرار استان بر يت موقع در جهت بهره برداري ازارتباط با كشورهاي همجوار 
 .المللي شرقي ـ غربي روي كريدور بين

اي  با توجه به موقعيت منطقهبه عنوان يكي از بخش هاي اصلي توسعه در استان توسعه بخش بازرگاني  -
 .استان و وجود مبادي ورود و خروج متعدد در استان

ي در توليد محصوالتي نظير سيب، گردو، انگور و بادام با توجه بويژه زيربخش باغدارتوسعه بخش كشاورزي  -
وري متناسب با آ و تاكيد بر ارتقاء سطح فنو توسعه دامپروي و پرورش آبزيان رده آب و خاك تمنابع گسبه 

 .فعاليت صنعتي مدرن تحول يابدحد يك   تا  استانشرايط استان در حدي كه كشاورزي

اتيلن / غذايي و صنايع پتروشيمي و شيميايي با احداث خط انتقال اتانايع  با اولويت صنعتتوسعه بخش صن -
 . از منطقه عسلويه، صنايع كاني غير فلزي و الكترونيك

 . و فرآوري مواد معدنياستاندر  بخش معدن با توجه به ذخاير معدني قابل مالحظه تقويت -

 .ي و تاريخي استانافزايش امكانات و تجهيزات گردشگري با توجه به ظرفيتهاي طبيع -

  .اطق مرزي آمايش منتاكيد بر -

 .اي توسعه خدمات برتر در شهر اروميه با عملكرد منطقه -
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هاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آموزش عالي استان با هدف تربيت نيروي انساني متخصص  توسعه فعاليت -
 هاي كشاورزي و دامپزشكي  ملي در گروه مورد نياز در سطح

 ها در استان هاي تخصصي فعاليت اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش  فني و حرفههاي توسعة آموزش -

  
با توجه به نقش و وظايف تعيين شده براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذيرش 

  : به شرح زير خواهد بود1400هاي جديد و جمعيت، تحوالت جمعيتي استان تا سال  فعاليت
رزي افزايش ، در مشاغل صنعتي ثابت و در مشاغل خدماتي كاهش خواهد سهم استان در اشتغال كشاو -

 .يافت

 .شود  ميليون نفر افزايش خواهد يافت گرچه سهم نسبي آن با كاهش مواجه مي5/3 تا 3جمعيت استان به  -

با توجه به تركيب مشاغل و توان جوامع روستايي در نگهداشت جمعيت ، نسبت شهرنشيني در استان به  -
 . درصد خواهد رسيد65حدود 
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  اردبيل  نظريه پايه توسعه استان
 

چشم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و   راستاي تحقق اهدافدر

ها و وظايف اصلي  هاي استان، مأموريت سرزمين و با توجه به ويژگي هاي آمايش گيري جهت

“ توسعه كشاورزي و صنايع مرتبط با كشاورزي و گردشگري ”: پايهاستان به ترتيب بر 

گيري از ساير توانمنديها و ظرفيتهاي  هاي فوق مانع بهره تكيه بر اولويت. استوار خواهدبود

  .استان نخواهدبود

   :ترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي باشد بنابراين اصلي
گياهي استان با اولويت  اسب با منابع آب و خاك و پوششنمت سعهتو محور به عنوان كشاورزي بخشتقويت  -

محصوالت باغي نظير انگور، گيالس، هلو، فندق و محصوالت زراعي همچون چغندر وذرت و دامداري با 
  .هاي متمركز  گسترش دامپروريجمعيت دامي و ظرفيت تعليف، متعادل كردن رابطه 

 ادوات صنايع توليد ابزار و غذايي، وتبديليكشاورزي اعم از صنايع  صنايع با اولويت صنايع مرتبط با توسعة -
 . آن و صنايع كاني غيرفلزيمورد نياز 

به ويژه  معادن مس، هاي معدني استان   براي تعيين امكانات و قابليتشناسي زمينهاي   در فعاليتتسريع -
  .برداري از آنها و بهرهسرب و روي، طال و پتاس 

 از موقعيت فراملي كشور، اتصال اردبيل به راه آهن آذربايجان براي تقويت شبكه در جهت بهره برداري -
اي كشور و  حمل و نقل و ترانزيت كاال در ارتباط با كشورهاي منطقه جهت بهره برداري از موقعيت منطقه

 .اي منطقه ارتقاء كيفي راههاي درون استاني و بين

توسعه ملي و در فرايند  بيشتر  ستان در پذيرش نقشيي اآ كارافزايشجهت يت زيربناهاي شهري  تقو -
 .اي منطقه

)  گرمآبهاي  چشمه( تاريخي و طبيعي هاي  با توجه به جاذبهو تاسيسات گردشگري امكانات تقويتافزايش  -
  .ش سياحان كشورهاي منطقهرپذيجهت استان 

  . استان توسعهفراينداني از ب پشتي برتر بمنظور خدماتتقويت -
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  .به آمايش مناطق مرزي استان ويژه توجه  -

هاي  ها با اولويت رودخانه توسعه منابع آبي جهت توسعه اراضي زيركشت از طريق احداث سد برروي رودخانه -
 .مرزي

 .توسعة شبكة گازرساني جهت جلوگيري از تخريب منابع طبيعي -

وي متخصص مورد هاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آموزش عالي استان با هدف آموزش نير توسعه فعاليت -
 هاي توسعه استاني نياز استان متناسب با گرايش

 ها در استان هاي تخصصي فعاليت اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش هاي فني و حرفه توسعة آموزش -

  

با توجه به نقش و وظايف تعيين شده براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذيرش 

  : به شرح زير خواهد بود1400ت جمعيتي استان تا سال هاي جديد و جمعيت، تحوال فعاليت

 .سهم استان در اشتغال كليه بخشها بويژه  بخش كشاورزي در كشور افزايش خواهد داشت -

 8/1سهم جمعيت استان از كل جمعيت كشور اندكي افزايش  خواهد داشت  و سطح جمعيت آن به حدود  -
 .ميليون نفر خواهد رسيد

ل و توان جوامع روستايي در نگهداشت جمعيت ، نسبت شهرنشيني در استان به با توجه به تركيب مشاغ -
 . درصد خواهد رسيد65حدود 
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  اصفهان  نظريه پايه توسعه استان

  

چشم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و   راستاي تحقق اهدافدر

ها و وظايف اصلي  هاي استان، مأموريت ين و با توجه به ويژگيسرزم هاي آمايش گيري جهت

توسعه متعادل و چند وجهي بخشهاي مختلف اقتصادي ـ اجتماعي و افزايش ”: استان بر پايه

هاي فوق مانع  تكيه بر اولويت. استوار خواهدبود“ سهم استان در تعامالت ملي و فراملي

  . استان نخواهدبودگيري از ساير توانمنديها و ظرفيتهاي بهره

  :ترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي باشد بنابراين اصلي
آوري و نيروي متخصص،  آموزش و توليد دانش و فن اصفهان به عنوان يكي ازكانونهاي اصلي  توجه ويژه به -

 . توليد كاالهاي فرهنگيـ اسالمي و پرورش فرهنگ و هنر اصيل ايراني

صنايع الكترونيك، صنايع متالورژي و ذوب فلزات، صنايع شيميايي، با اولويت صنايع توسعه تعادل بخشي به  -
 زير بناهاي قوي و منابع انساني ،موقعيت مركزي استانهاي موجود و   هوايي با توجه به زمينهحمل و نقل

 . به همراه ارتقاء سطح فناوري و كاهش سهم صنايع كاربرمتخصص و ماهر در اين بخش

سنگ طال، پتاس، سرب و ( برداري از معادن موجود در استان در زمينه معادن فلزي و غير فلزي توسعه بهره -
 .، نفت و سنگهاي تزئيني ساختماني)روي

 . براي پذيرايي و اقامت از سياحان داخلي و خارجيگردشگري امكانات و تاسيسات ، تقويت و تجهيزوسعهت -

وسعه صدور خدمات فني، مهندسي و تخصصي كه عالوه بر توسعه و تجهيز بخش خدمات برتر با تاكيد بر ت -
 .اي و ملي  قابليت پاسخگويي به تقاضاي كشورهاي منطقه را نيز داشته باشد پاسخ به نيازهاي توسعه منطقه

منابع آب و تاكيد بر ارتقاء سطح فناوري و جهت استفاده بهينه از  بخش كشاورزي افزايش راندمان در -
، با توجه به محدوديت ايجاد فرصتهاي شغلي جديد در اين زماني در مديريت بخشاصالحات ساختاري و سا

 .بخش
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تقويت نقش وعملكرد پارك علمي فن آوري اصفهان با توجه به تركيب فعاليتهاي استان و موقعيت آن در  -
ي همجواري با مراكز صنعتي كشور و همچنين ايجاد پارك علمي و فن آوري اطالعات براي ايفاي نقش يك

 .  در ايرانITاز مراكز اصلي 

 .ملي و فراملي در ارائه خدمات درمانيامكانات الزم براي ايفاي نقش و توسعه تقويت   -

 در راستاي متعادل نمودن كانونهاي  توسعه اقتصادي و توسعه فضايي استانميان هماهنگيتوجه ويژه به  -
 جمعيتي 

 .ت به اهميت و جايگاه جهاني ميراث فرهنگي آنتوجه جدي به ميراث فرهنگي و طبيعي اصفهان با عناي -

هاي معتبر خارجي به منظور دستيابي به  تقويت مراكز آموزشي و تحقيقاتي اصفهان همراه با تعامل با دانشگاه -
 علوم پايه و هنر و عملكرد ملي صرفاً ، كشاورزي،هاي فني و مهندسي  مرزهاي جديد دانش و فن در رشته

 هاي همجوار  نيروي انساني مورد نياز كشورهاي منطقه و استاندر رشته پزشكي و تامين

 ها در استان هاي تخصصي فعاليت اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش هاي فني و حرفه توسعة آموزش -

  
با توجه به نقش و وظايف تعيين شده براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذيرش 

  : به شرح زير خواهدبود1400 جمعيتي استان تا سال هاي جديد و جمعيت، تحوالت فعاليت

كاهش خواهد )عليرغم افزايش در تعداد شاغلين(سهم استان در اشتغال بخشهاي مختلف بويژه صنعت  -
 .يافت

سهم جمعيت استان از كل جمعيت كشور نيز كاهش خواهد يافت و روند مهاجر پذيري گذشته استان به  -
 ميليون نفر خواهد 5/5 تا 5 سطح جمعيتي اين استان نيز به حدود .سمت مهاجرفرستي ميل خواهد كرد 

 .رسيد

 با توجه به تركيب مشاغل پيش بيني شده و توان جوامع روستايي در نگهداشت جمعيت ، نسبت شهرنشيني  -
 . درصد خواهد رسيد80در اين استان به حدود 

  )20نقشة شمارة: ها مجموعة نقشه(

  

 



 ٨٠

  الم اي نظريه پايه توسعه استان

  

چشم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و   راستاي تحقق اهدافدر

ها و وظايف اصلي  هاي استان، مأموريت سرزمين و با توجه به ويژگي هاي آمايش گيري جهت

، معدن، صنايع و مبادالت )زراعت و دامداري(توسعه كشاورزي”: استان به ترتيب بر پايه

گيري از ساير توانمنديها و  هاي فوق مانع بهره تكيه بر اولويت. اهدبوداستوار خو“ مرزي

  .ظرفيتهاي استان نخواهدبود

  :ترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي باشد بنابراين اصلي
هاي كشاورزي با توجه به امكانات مناسب آب و خاك و پوشش گياهي استان، در  توسعه فعاليت -

توليد محصوالتي نظير غالت،گندم،جو و ذرت و زير بخش باغداري نظير گردو و هاي زراعت با  زيربخش
 .فناوريسطح توسعه دامپروري با تاكيد بر ارتقاء 

 .برداري حداكثر از قابليتهاي معدني استان و توسعة صنايع مرتبط با معدن بهره -

رداري از موقعيت بجهت بهره در توسعه امكانات و تجهيزات مناسب براي حمل و نقل كاال، مسافر و انرژي  -
 . ا توجه به امكان ارتباط استان با كشور عراقاي كشور ب منطقه

اتيلن از عسلويه با /  توسعة صنايع با اولويت صنايع شيميايي در صورت اجراي پروژه انتقال خط اتان -
 استان، همچنين هاي مرتبط با بخش نفت و گاز و درنظر گرفتن ذخاير غني انداز تحرك وتوسعة فعاليت چشم

 .توسعه صنايع مرتبط با كشاورزي و كاني غير فلزي

اي و درون استاني براي گسترش روابط استان با ساير  هاي ارتباطي بين منطقه توسعه و تقويت شبكه -
  .هاو تحرك اقتصادي بيشتر آن استان

 .تانهاي روستايي براي نگهداشت جمعيت در جوامع روستايي اس  تنوع بخشيدن به فعاليت -

  
  
  
  



 ٨١

 

 در زمينه امكانات رفاهي و گذراندن  توسعه بخش عمران شهري در ارائه امكانات و خدمات شهري خصوصاً -
 .هاي اقامتي، تأكيد خاص بر توسعه امكانات و تجهيزات فرهنگي در سطح استان ايام فراغت و افزايش جاذبه

با هدف آموزش نيروي متخصص مورد هاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آموزش عالي استان  توسعه فعاليت -
 هاي توسعه استاني نياز استان متناسب با گرايش

 ها در استان هاي تخصصي فعاليت اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش هاي فني و حرفه توسعة آموزش -

  
با توجه به نقش و وظايف تعيين شده براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذيرش 

  : به شرح زير خواهد بود1400د و جمعيت، تحوالت جمعيتي استان تا سال هاي جدي فعاليت
 .سهم استان در اشتغال بخشهاي مختلف اقتصادي نسبت به سهم كنوني آن در كشور افزايش خواهد يافت -

سهم جمعيت استان از كل جمعيت كشور نسبت به سهم كنوني افزايش خواهد يافت و سطح جمعيتي آن به  -
 .نفر نزديك خواهد شدمرز يك ميليون 

 با توجه به تركيب مشاغل پيش بيني شده و توان جوامع روستايي در نگهداشت جمعيت ، نسبت شهرنشيني  -
 . درصد خواهد رسيد75در اين استان به حدود 

  

 )34نقشة شمارة: ها مجموعة نقشه(

  
  



 ٨٢

  بوشهر  نظريه پايه توسعه استان

  

دت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و چشم انداز  بلند م  راستاي تحقق اهدافدر

ها و وظايف اصلي  هاي استان، مأموريت سرزمين و با توجه به ويژگي هاي آمايش گيري جهت

توسعه صنايع نفت، گاز و فعاليتهاي مرتبط با آن ، خدمات بازرگاني،  ”: استان به ترتيب بر پايه

هاي فوق  تكيه بر اولويت. وداستوار خواهدب“ پروري و محصوالت تخصصي كشاورزي آبزي

  .گيري از ساير توانمنديها و ظرفيتهاي استان نخواهدبود مانع بهره

  :ترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي باشد بنابراين اصلي
پارس جنوبي ي كشور با توسعه امكانات و تاسيسات بهر ه برداري از منابع گازفراملي در جهت تقويت نقش  -

 امكان استقرار ظرفيت هاي متنوع و گسترده اي از صنايع شيميايي ،نطقه تخصصي انرژيو ايجاد يك م
  . هاي مرتبط با آنها بر كارايي تخصصي كشور مي افزايدهفراهم مي آيد و توسعه زنجير

 شبكه ها و تاسيسات مناسب براي حمل و نقل كاال، مسافر و انرژي در جهت  وتوسعه و تجهيز امكانات -
 موقعيت  رگرفتن در اقراي كشور با توجه به دسترسي استان به آبهاي آزاد و   از موقعيت منطقهبهره برداري

  .وبنـ ج شمال محور مياني كريدورمكاني در كنار 

كز اصلي رجزيره خارك به عنوان متوسعه و تامين شرايط مناسب زيست و تسهيل نقش و وظيفه تخصصي  -
 .كشورفراملي عيت صادرات نفت در جهت بهره برداري از موق

توسعه فعاليتهاي جنبي و پيوسته صنايع مرتبط با توليدات فازهاي مختلف پارس جنوبي با هدف گسترش هر  -
چه بيشتر صنايع مرتبط با انرژي، نظير سيمان و متالورژي ،كاني غيرفلزي، حمل و نقل، صنايع پايين دست 

 . يو مصرف كننده مشتقات گازي در قالب مناطق صنعتي و تخصص

 ارتقاء سطح خدمات برتر در بندر عسلويه با عملكرد ملي در جهت تقويت نقش تقويت بخش بازرگاني و -
 هاي اداري مورد نياز فعاليت دماتي نظير مراكز تجاري، تحقيقاتي وفراملي و نيز توسعه فعاليتهاي پشتيباني خ

 .ذكر شده در بند باال

  
 



 ٨٣

غداري با محصوالتي نظير خرما و پرورش آبزيان با توجه به توسعه فعاليتهاي كشاورزي در زيربخشهاي با -
 .سواحل طوالني خليج فارس

 .ان توسعه امكانات گردشگري با توجه به افزايش تحرك اقتصادي است  -

انداز توسعه  اسكان جمعيت با توجه به چشمجهت  تقويت مراكز جمعيتي موجود و توسعه مناطق مناسب  -
 همچنين ارتقاء نقش بنادر دير و كنگان از طريق ايجاد يك و  پارس جنوبي نفوذ فازهاي فعاليت در حوزة
 .مجموعه شهري

هاي مدرن صنعتي در   ناشي از تمركز فعاليت–هاي فضايي بين جنوب و شمال استان  كاهش ، عدم تعادل -
 به نواحي هاي مبتني بر صنايع پايين دستي گاز و پترو شيمي  فعاليت بخش جنوبي استان ـ با كشيدن دامنه

 . دروني سرزمين

توجه ويژه به محيط زيست شكننده استان از طريق اعمال مديريت هماهنگ و آينده نگر بر ذخاير و  -
 .هاي زيست محيطي و منابع طبيعي استان با تاكيد بر حفاظت از اكوسيستم هاي ويژه نوار ساحلي عرصه

ستان با هدف آموزش نيروي متخصص مورد هاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آموزش عالي ا توسعه فعاليت -
 هاي توسعه استاني نياز استان متناسب با گرايش

 ها در استان هاي تخصصي فعاليت اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش هاي فني و حرفه توسعة آموزش -

 

با توجه به نقش و وظايف تعيين شده براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذيرش 

  : به شرح زير خواهد بود1400ي جديد و جمعيت، تحوالت جمعيتي استان تا سال ها فعاليت

با توجه به فعاليت هاي وسيع پيش بيني شده در منطقه پارس جنوبي و پيامدهاي آن سهم استان در اشتغال  -
 .كليه بخشها به استثناء فعاليتهاي بخش كشاورزي  به شدت افزايش خواهد يافت

 كشور نسبت به سهم كنوني آن نيز به ميزان زيادي افزايش داشته و استان به سهم استان از كل جمعيت -
 .  ميليون نفر خواهد رسيد5/2سطح جمعيتي استان  به حدود .  شدت مهاجر پذير خواهد بود

  
 



 ٨٤

 با توجه به تركيب مشاغل پيش بيني شده و توان جوامع روستايي در نگهداشت جمعيت ، نسبت شهرنشيني  -
 . درصد خواهد رسيد85 به حدود در اين استان

 

  )21نقشة شمارة: ها مجموعة نقشه(



 ٨٥

  تهران  نظريه پايه توسعه استان

  

چشم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و   راستاي تحقق اهدافدر

ها و نقش وجايگاه استان درتوسعه ملي،  سرزمين و با توجه به ويژگي هاي آمايش گيري جهت

نقش مديريت عالي فرآيندهاي توسعه ملي و روابط فراملي كشور و توسعه امور ”: تاناين اس

“ .تخصصي علمي و فني ، خدمات برتر و صنايع با تكنولوژي برتر را به عهده خواهد داشت

  . گيري از ساير توانمنديها و ظرفيتهاي استان نخواهدبود هاي فوق مانع بهره تكيه بر اولويت

  :رين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي باشدت  بنابراين اصلي
 – شمالي و غربي -ر محورهاي ارتباطي كريدورهاي شرقي ث در محل تالقي اك با قرار گرفتناستان تهران -

با توجه به برخورداري از را دارد واستفاده از طيف وسيعي از فعاليت هاي تجاري و صنعتي امكان  ،جنوبي
  كماكان در بسياري از عملكردها نقش اصلي و محوري، ترين عملكرد هاانواع تخصص ها و پيشرفته

 مناسب تر پخشايشتقويت مراكز انتخابي در استانها و مناطق كشور عالوه بر.  را ايفا خواهد كرد وپيشرو
  .فراهم مي آورد  فرصت ارتقاء كيفي عملكرد موجود را ، امكانات در سطح كشور

 شهري تهران و فرصت انتخاب مجدد جموعهتان تهران تاكيد بر آمايش ممهمترين اولويت آمايشي در اس -
موازات پيشبرد خط مشي ه فعاليت هاي تخصصي اين منطقه و تجمع زدايي از فعاليت هاي غير ضروري ب

 .مي باشد تا فرصت هاي جديدي براي بازسازي تدريجي تهران در بيست سال آينده فراهم شودفوق بند 

  به عنوان جهت گيري اصلي فعاليتهاي صنعتي استان در HT استان با اولويت صنايع تحول ساختار صنعتي -
 .صنايع خودروسازي و حمل ونقل، صنايع الكترونيك و صنايع شيميايي

ها در  استان  ساير  ارتقاء عملكرد ي توليدي و خدماني و كمك بهفعاليت ها  درITنقش و جايگاه توسعه  -
 .اين زمينه 

هاي  اي و ارائه خدمات فرودگاهي به پرواز  منطقهHUBالمللي امام خميني به عنوان  دگاه بيناستفاده از فرو -
 اي كشور عبوري با توجه به موقعيت منطقه

 



 ٨٦

ه ب كشورفراملي  و ارتقاء نقش  در جهت تقويت يهاي جهاند تقويت خدمات برتر در تهران تا حد استاندار -
 اين خدمات شامل طيف وسيعي  . ميانه و شبه جزيره عربستان در حوزه منطقه آسياي مركزي و خاورويژه 

 بيمه، علمي و تحقيقاتي، بانكداري و ، حقوقي ، گسترده در زمينه هاي مالي، تجاريخدمات تخصصي واز 
 .خدمات رفاهي و ايام فراغت مي باشدمهندسين مشاور، بورس، 

مساله محيط زيست با اولويت ه ه جدي بتوج مديريت يكپارجه كاربري اراضي در مجموعه شهري تهران و  -
  .مهار آلودگي هوا

حفظ سهم استان در بخش كشاورزي با تاكيد بر افزايش راندمان و ايجاد تحول در بنيانهاي توليدي بصورتي  -
  .كه برفعاليت هاي مشابه در ساير استانها اثرگذار باشد 

ا توجه به نقش تهران در ارائه فرآورده هاي تبادالت و تعامالت فرهنگي با ساير كشورها بترش توسعه و گس -
 . فرهنگي كشور

هاي معتبر خارجي به منظور دستيابي به  تقويت مراكز آموزشي و تحقيقاتي تهران همراه با تعامل با دانشگاه -
 علوم ، علوم پايه، كشاورزي و دامپزشكي، فني و مهندسي ،هاي پزشكي  مرزهاي جديد دانش و فن در رشته

 هاي همجوار نر و تامين نيروي انساني مورد نياز كشورهاي منطقه و استانانساني و ه

 ها در استان هاي تخصصي فعاليت اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش هاي فني و حرفه توسعة آموزش -

 

با توجه به نقش و وظايف تعيين شده براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذيرش 

  : به شرح زير خواهد بود1400يت، تحوالت جمعيتي استان تا سال هاي جديد و جمع فعاليت

در راستاي  سياستهاي تمركززدايي از مناطق پرتراكم مركزي به نفع مناطق كمتر توسعه يافته كشور، سهم  -
 .كاهش خواهد يافت) به استثناء فعاليتهاي بخش كشاورزي( استان از شاغلين كليه فعاليتهاي اقتصادي 

مواجه ) عليرغم افزايش در ميزان جمعيت(ز جمعيت كل كشور نيز با كاهش قابل توجهي  سهم استان ا -
 .خواهد بود

 با توجه به تركيب مشاغل پيش بيني شده و توان جوامع روستايي در نگهداشت جمعيت نسبت شهرنشيني  -
 . درصد خواهد رسيد90در اين استان نزديك 

 )22نقشة شمارة: ها مجموعة نقشه(



 ٨٧

  چهار محال بختياري  ه توسعه استاننظريه پاي

  

چشم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و   راستاي تحقق اهدافدر

ها و وظايف اصلي  هاي استان، مأموريت سرزمين و با توجه به ويژگي هاي آمايش گيري جهت

“ اري و دامپروريتوسعه  گردشگري و كشاورزي با تاكيد بر باغد”: استان به ترتيب بر پايه

گيري از ساير توانمنديها و ظرفيتهاي  هاي فوق مانع بهره تكيه بر اولويت. استوار خواهدبود

  .استان نخواهدبود

  :ترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي باشد بنابراين اصلي

و  طبيعي در مناطقي اقامتو تجهيزات پذيرايي و انتخاب سياست هاي مناسب براي توسعه امكانات  -
 پر آب، چشمه سارهاي متعدد، قله هاي برفگير، جنگل ها،  هايرودخانه  وجوداستان با توجه بهشهرهاي 

  . جهت گسترش فعاليتهاي ايرانگرديايجاد يك منطقه طبيعي با عملكرد مراتع و آبشارهاي استان 

 براي پايدار سازي يطيهاي زيست مح  و احياء آن و ارتقاء قابليتتوجه خاص به حفاظت از محيط زيست -
  .وابط زيست محيطيضتوسعه و ايجاد يك منطقه برخوردار از معيار ها و 

با توسعه بخش كشاورزي با توجه به امكانات آب و خاك و پوشش گياهي در زير بخش هاي زراعت  -
با تاكيد خاص محصوالتي نظير غالت و حبوبات و باغداري با توليد محصوالتي نظير گردو وبادام 

  .دامپروري و تاكيد بر ارتقاء سطح فناوري زراعت و باغداري و صنعتي كردن دامداري هابر

  صنايع مرتبط با كشاورزي اعم از صنايع تبديلي و صنايع توسعه ادوات و وسايل كشاورزيتقويت و تجهيز -
  . ماشين سازي و كاني غير فلزي

 با اولويت خاك نسوز براي مصارف استاني كاني هاي غير فلزاسب با ذخاير  متنهاي معدني توسعه فعاليت -
 . داخلي

 .تعادل بخشي و ساماندهي الگوي استقرار و مراكز فعاليت با توجه به فعاليتهاي محوري استان -

عالي استان با هدف آموزش نيروي انساني متخصص  هاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آموزش توسعه فعاليت -
 زشكيهاي كشاورزي و دامپ موردنياز در گروه

 



 ٨٨

 ها در استان هاي تخصصي فعاليت اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش هاي فني و حرفه توسعة آموزش -

  

با توجه به نقش و وظايف تعيين شده براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذيرش 

  : به شرح زير خواهد بود1400هاي جديد و جمعيت، تحوالت جمعيتي استان تا سال  فعاليت

 استان در اشتغال بخشهاي كشاورزي و خدماتي نسبت به  سهم كنوني آن در كشور افزايش خواهد سهم -
 .يافت

سهم جمعيت استان نسبت به  كل جمعيت كشور تغيير چنداني نخواهد داشت و سطح جمعيت استان به  -
 .بيش از يك ميليون نفر خواهد رسيد

ع روستايي در نگهداشت جمعيت ، نسبت شهرنشيني  با توجه به تركيب مشاغل پيش بيني شده و توان جوام -
 .درصد خواهد رسيد60در اين استان به بيش از 
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  خراسان  نظريه پايه توسعه استان

  

چشم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و   راستاي تحقق اهدافدر

ها و وظايف اصلي  هاي استان، مأموريت ا توجه به ويژگيسرزمين و ب هاي آمايش گيري جهت

گيري از موقعيت جغرافيايي و فرهنگي استان در تعامالت فراملي، با  بهره”: بر پايه استان 

استوار “ هاي ممتاز گردشگري، صنعتي، كشاورزي، و خدمات حمل و نقل استفاده از ظرفيت

گيري از ساير توانمنديها و ظرفيتهاي استان  هاي فوق مانع بهره تكيه بر اولويت. خواهدبود

  .نخواهدبود

  :ترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي باشد بنابراين اصلي
در جهت تقويت نقش فراملي كشور، با توجه به نقش تاريخي و موقعيت جغرافيايي استان جهت گيري  -

و خدمات الزم و پاسخ به تقاضاي جوامع محوري نظريه دراز مدت استان، توسعه فرهنگي و تقويت امكانات 
اي كه همواره اين  منطقه.باشد  متأثر از فرهنگ ايراني در حوزه آسياي مركزي و كشورهاي همجوار مي

 .استان را مركز و پايگاه نشر فرهنگي خراسان بزرگ دانسته اند

اي با اولويت صنايع  طقهتوسعة صنايع با توجه به تقاضاي حوزه نفوذ خارجي و تقاضاهاي بازار ملي و من -
 .شيميايي، متالورژي، حمل و نقل، الكترونيك و غذايي

 .هاي معدني در بخش فلزات آهني و غيرآهني و مواد معدني شيميايي توسعه فعاليت -

توسعه وگسترش خدمات برتر تا باالترين سطح در حدي كه بتواند عالوه بر پشتيباني الزم از توسعه همه  -
برتر مورد نياز كشورهاي منطقه در حوزة نفوذ شرقي و شمالي استان  وي طيف خدماتجانبه استان، پاسخگ

 .باشد

، باغداري )توليد محصوالتي نظير غالت، جاليز، چغندر وزيره ( توسعه كشاورزي در زيربخش هاي زراعت  -
تان در توليد با تاكيد ويژه به مزيت نسبي اس) زرشك، سيب، بادام و انگور توليد محصوالتي نظير گيالس، (

  .زعفران و دامداري همراه با افزايش سطح زير كشت و ارتقاء سطح فن آوري متناسب
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برداري از   درجهت بهرهافزايش امكانات و تجهيزات و تسهيالت بازرگاني براي ترانزيت كاال، مسافر و انرژي -
محورهاي ( ي ـ غربي اي كشور با توجه به قرارگرفتن استان در مسير كريدورهاي شرق موقعيت منطقه

محورهاي (  جنوبي -و شمالي ) ارتباطي سرخس ـ دوغارون ـ بازرگان و سرخس ـ دوغارون ـ خسروي
و طيف فعاليت هاي بازرگاني و صنعتي و ) بهار و سرخس ـ دوغارون ـ بندرعباس  سرخس ـ دوغارون ـ چا

  .كز ملي تخليه كاالهمچنين وجود منطقه ويژه سرخس و انتخاب مشهد به عنوان يكي از مرا

ت با توجه به جذابيت روز افزون آستان قدس يارتقويت امكانات و خدمات مورد نياز توسعه سياحت و ز -
  .  رضوي و افزايش زائران از كشورهاي منطقه

 .هاي استان آمايش مرز -

 .ارتقاء تجهيزات و توسعه فرودگاه مشهد جهت تبديل به هاب هوايي -

هاي معتبر خارجي به منظور دستيابي به  قاتي مشهد همراه با تعامل با دانشگاهتقويت مراكز آموزشي و تحقي -
 علوم انساني و عملكرد ملي صرفاً در رشته ، علوم پايه،هاي كشاورزي مرزهاي جديد دانش و فن در رشته

 هاي همجوار پزشكي و تامين نيروي انساني مورد نياز كشورهاي منطقه و استان

 ها در استان هاي تخصصي فعاليت اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش  حرفههاي فني و توسعة آموزش -

  

با توجه به نقش و وظايف تعيين شده براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذيرش 

  : به شرح زير خواهدبود1400هاي جديد و جمعيت، تحوالت جمعيتي استان تا سال  فعاليت

تي و بويژه خدماتي نسبت به سهم كنوني آن در كشور افزايش خواهد سهم استان در اشتغال  بخشهاي صنع -
 .يافت

 سهم جمعيت استان نسبت به كل جمعيت كشور، اندكي افزايش خواهد داشت  و سطح جمعيت آن به بيش  -
 . ميليون نفر خواهد رسيد9از 

 نسبت شهرنشيني  با توجه به تركيب مشاغل پيش بيني شده و توان جوامع روستايي در نگهداشت جمعيت، -
 . درصد خواهد رسيد70در اين استان به بيش از 
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  خوزستان  نظريه پايه توسعه استان

  

چشم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و   راستاي تحقق اهدافدر

ها و وظايف اصلي  أموريتهاي استان، م سرزمين و با توجه به ويژگي هاي آمايش گيري جهت

“ المللي توسعه  كشاورزي، صنايع سنگين، نفت و بازرگاني بين”: استان به ترتيب بر پايه

گيري از ساير توانمنديها و ظرفيتهاي  هاي فوق مانع بهره تكيه بر اولويت. استوار خواهدبود

  .استان نخواهدبود

  :ر مي باشدترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زي بنابراين اصلي

تدوين استراتژي مناسب براي استفاده بهينه از ميادين نفت و گاز در اين استان جهت  تقويت نقش  -
 .اي كشور منطقه

توسعه صنايع در استان با اولويت صنايع شيميايي و پتروشيمي، متالورژي و ذوب فلزات، حمل و نقل،  -
 خليج فارس و با توجه به توليدات عمده با قابليت صادرات به كشورهاي حاشيه( الكترونيك، غذايي 

 .صنايع كاني غيرفلزي) كشاورزي

با محصوالتي هاي زراعت  توسعه فعاليت هاي كشاورزي با توجه به وضعيت آب و خاك استان در زيربخش -
خرما و مركبات، : با محصوالتي نظير باغداري نيشكر، دانه هاي روغني، ذرت و محصوالت جاليزي، : نظير 
 ارتقاء سطح فن آوري، اصالحات نيز و) با توليد طيف متنوعي از محصوالت (  وپرورش آبزيان داريدام

 .ساختاري و مديريتي و حل مسائل توسعه بخش 

همواره در كه با توجه به ميادين غني نفت و گاز اين استان هاو شبكه هاي مرتبط با انرژي  توسعه زيرساخت -
 .ور موثر بوده و خواهد بودكشالمللي  و بيناي  نقش منطقهتعيين 

ضرورت تجهيز و گسترش امكانات و شبكه هاي حمل و نقل كاال ومسافر و انرژي با توجه به دسترسي به  -
آبهاي آزاد و قرارگيري در نقطه آغازين محور غربي كريدور ارتباطاتي شمال و جنوب و تقويت امكانات و 

 .ات ارتباطي استانتجهيزات بخش بازرگاني با توجه به موقعيت و امكان
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توسعه خدمات برتر در اهواز و آبادان ـ خرمشهر، با امكان ارائه خدمات قابل عرضه به كشورهاي منطقه  -
 .عالوه بر پشتيباني از فرايند توسعه كشور

 . كشورITانتخاب اهواز بعنوان يكي از مراكز توسعه وتقويت  -

الي استان با هدف تربيت نيروي انساني متخصص هاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آموزش ع توسعه فعاليت -
هاي فني و مهندسي ، كشاورزي، دامپزشكي، علوم پايه و علوم انساني  هاي ملي در گروه مورد نياز در سطح
 اي در گروه پزشكي  در سطح منطقه

 تانها در اس هاي تخصصي فعاليت اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش هاي فني و حرفه توسعة آموزش -

  
با توجه به نقش و وظايف تعيين شده براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذيرش 

  : به شرح زير خواهد بود1400هاي جديد و جمعيت، تحوالت جمعيتي استان تا سال  فعاليت

آن دركشور تا حد قابل توجهي افزايش  كنوني سهم استان ازاشتغال كليه بخشهاي اقتصادي نسبت به سهم -
 .داشتخواهد 

 سهم جمعيت استان از كل جمعيت كشور نيز افزايش نسبتاً قابل توجهي داشته و روند مهاجر پذيري گذشته  -
 . ميليون نفر خواهد رسيد5/6سطح جمعيتي استان به حدود . آن در آينده نيز ادامه خواهد داشت

معيت ، نسبت شهرنشيني  با توجه به تركيب مشاغل پيش بيني شده و توان جوامع روستايي در نگهداشت ج -
 . درصد خواهد رسيد80در اين استان به كمتر از
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  زنجان نظريه پايه توسعه استان

  

چشم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و   راستاي تحقق اهدافدر

ها و وظايف اصلي   استان، مأموريتهاي سرزمين و با توجه به ويژگي هاي آمايش گيري جهت

استوار “ توسعه صنعت و معدن، كشاورزي، بازرگاني و گردشگري”: استان به ترتيب بر پايه

گيري از ساير توانمنديها و ظرفيتهاي استان  هاي فوق مانع بهره تكيه بر اولويت. خواهدبود

  .نخواهدبود

  :ير مي باشدترين راهبردهاي توسعه استان به شرح ز بنابراين اصلي
قرار گيري بر مسير  كريدور شرقي ـ توسعه شبكه هاي زير بنايي جهت تسهيل ارتباطات فراملي از جهت  -

  .غربي

 از شمال و استفاده مناسب از موقعيت و ظرفيت هاي استان جهت تعادل بخشي به حركت هاي جمعيتي -
  .به سوي تهرانشمال غربي كشور 

ار گيري در محور تهران ـ تبريز و همجواري با قطبهاي صنعتي متعدد در توسعه صنعتي استان با توجه به قر -
با توجه به عبور هر سه ( با اولويت صنايع متالورژي و ذوب فلزات، صنايع مرتبط با انرژي مركز و غرب كشور
  .و صنايع شيميايي و پتروشيمي) خط انتقال انرژي

، مس و مواد معدني  سرب و روي معادن درستان خصوصاًهاي ا توسعه بخش معدن با توجه به قابليت -
  .شيميايي

ارتقاء سطح فن آوري و نوين سازي با تاكيد بر  متناسب با ظرفيت منابع آب در استان،توسعه كشاورزي -
با ( و  زراعت) با محصوالتي نظير انگور و زيتون( هاي باغداري  و نيز توجه به زيربخشساختار بخش

 ).بوبات و سيب زمينيمحصوالتي نظير غالت، يونجه، ح

توسعه فعاليت هاي حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست استان توجه به گونه هاي نادر گياهي، تنوع  -
 .اقليمي و اكولوژيكي استان
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توسعه بخش بازرگاني در استان با توجه به چشم انداز توسعه صنعتي آن و تنوع بخشيدن به الگوي سنتي  -
  .بريز و فعال شدن روابط استان با استانهاي همجوارارتباطي در منطقه تهران ـ ت

 .توسعه بخش خدمات برتر در استان براي پشتيباني از روند توسعه استان -

تعادل بخشي به سازمان فضايي استان با تقويت و تجهيز مراكز مستعد شهري در مناطق جنوبي و شمالي  -
 آن

ي استان با هدف تربيت نيروي انساني متخصص هاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آموزش عال توسعه فعاليت -
 اي در گروه پزشكي  هاي علوم پايه و در سطح منطقه  ملي در گروه مورد نياز در سطح

 ها در استان هاي تخصصي فعاليت اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش هاي فني و حرفه توسعة آموزش -

 

 عرصة ملي و توان آن در پذيرش با توجه به نقش و وظايف تعيين شده براي استان در

  : به شرح زير خواهد بود1400هاي جديد و جمعيت، تحوالت جمعيتي استان تا سال  فعاليت

سهم استان در اشتغال  بخشهاي صنعتي نسبت به سهم كنوني آن در كشور افزايش داشته و در ساير  -
 .بخشها تقريباً ثابت خواهد ماند

ور نيز با كاهش اندكي مواجه خواهد بود و سطح جمعيتي آن به  سهم جمعيت استان از كل جمعيت كش -
 . ميليون نفر خواهد رسيد3/1حدود 

 با توجه به تركيب مشاغل پيش بيني شده و توان جوامع روستايي در نگهداشت جمعيت ، نسبت شهرنشيني  -
 . درصد خواهد رسيد65در اين استان به كمتر از
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  سمنان ظريه پايه توسعه استانن

  

چشم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و   راستاي تحقق اهدافدر

ها و وظايف اصلي  هاي استان، مأموريت سرزمين و با توجه به ويژگي هاي آمايش گيري جهت

ر استوا“ صنعت و معدن، گردشگري و آموزش عالي توسعه”: استان به ترتيب بر پايه

گيري از ساير توانمنديها و ظرفيتهاي استان  هاي فوق مانع بهره تكيه بر اولويت. خواهدبود

  .نخواهدبود

  :ترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي باشد بنابراين اصلي

اي و همجواري با قطب صنعتي تهران،  با توجه  هاي صنعتي به جهت موقعيت مناسب منطقه توسعه فعاليت -
ديت هاي منابع آب و خاك و كمبود ظرفيت هاي مناسب جهت توسعه بخش كشاورزي با اولويت به محدو

 .، صنايع الكترونيك و صنايع كاني غير فلزي)سازي  قطعه( صنايع شيميايي و صنايع حمل و نقل: در

ود به ويژه  توسعه و تجهيز و بهره برداري از معادن متنوع و غني استان و ايجاد صنايع مرتبط با ذخاير موج -
 .معادن بوكسيت، ذغال سنگ، طال و كروميت

 توسعه شبكه ارتباطات و حمل ونقل استان جهت جابجايي كاال ومسافر و انرژي با توجه به قرار گيري  -
استان در مسير كريدور بين المللي شرقي ـ غربي كشور و استفاده از موقعيت استان جهت توسعه ارتباط 

 .ر از تهرانشمال، جنوب كشور بدون عبو

 .تنوع بخشي به فعاليت هاي كشاورزي از طريق توسعه كشت گلخانه اي و كشت گياهان داروئي -

 توجه خاص به حفاظت از محيط زيست و پناهگاه هاي حيات وحش در استان و همچنين جلوگيري از  -
 .پيشروي كويربه جهت دستيابي به توسعه پايدار

 .هاي طبيعي و تاريخي استان وجه به جاذبهتوسعة تاسيسات و امكانات گردشگري با ت -

هاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آموزش عالي استان با هدف آموزش نيروي انساني متخصص  توسعه فعاليت -
  فني و مهندسي اي در گروه مورد نياز منطقه

  .استانها در  هاي تخصصي فعاليت اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش هاي فني و حرفه توسعة آموزش -

  



 ٩٦

با توجه به نقش و وظايف تعيين شده براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذيرش 

  : به شرح زير خواهد بود1400هاي جديد و جمعيت، تحوالت جمعيتي استان تا سال  فعاليت

سهم استان در اشتغال  بخشهاي صنعت و معدن و تاحدودي بخشهاي خدماتي نسبت به سهم كنوني آن در  -
 . افزايش خواهد يافتكشور 

اي داشته و روند مهاجر پذيري آن در   سهم جمعيت استان از كل جمعيت كشور نيز افزايش قابل مالحظه -
 .  ميليون نفر خواهد رسيد4/1سطح جمعيتي اين استان به حدود . آينده تشديد خواهد شد

شت جمعيت ، نسبت شهرنشيني  با توجه به تركيب مشاغل پيش بيني شده و توان جوامع روستايي در نگهدا -
 . درصد خواهد رسيد85در اين استان  به بيش از 
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 ٩٧

  سيستان و بلوچستان نظريه پايه توسعه استان

  

چشم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و   راستاي تحقق اهدافدر

ها و وظايف اصلي  هاي استان، مأموريت توجه به ويژگيسرزمين و با  هاي آمايش گيري جهت

،صنعت و )با تاكيد بر بازرگاني خارجي( هاي بازرگاني توسعه فعاليت”: استان به ترتيب بر پايه

تكيه بر . استوار خواهدبود“ معدن و استفاده حداكثر از قابليتهاي كشاورزي و شيالتي

  .منديها و ظرفيتهاي استان نخواهدبودگيري از ساير توان هاي فوق مانع بهره اولويت

  :ترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي باشد بنابراين اصلي

بهسازي و تجهيز محورشرقي كريدور شمال ـ جنوب و نيز ارتباطات كريدور شرق ـ غرب از منطقه  -
كانات حمل و نقل آزادچابهار تا مبادي خروجي غربي و شمال غربي كشور و هم چنين تقويت تجهيزات و ام

 .برداري از موقعيت منطقه آزاد چابهار كاال، مسافر و انرژي ، به منظور تقويت نقش فراملي كشور و بهره

كاال از  ر توسعه بخش بازرگاني و ترانزيت كاال با توجه به وضعيت استان به عنوان دروازه ورودبتاكيد خاص  -
 .و شرق كشورمقصد كشورهاي محصور در خشكي ه بازارهاي جهاني ب

 كرمان در راستاي تعامل وپيوند با فضاهاي   ـ  اتصال چابهار به راه آهن سراسري از طريق جازموريان ـ بم -
 .ديگر و خروج از انزوا در سطح منطقه

 .هاي ارتباطي و مخابراتي توسعه و بهبود زيرساخت -

 در به ويژه  كشور باستان استفاده از فعاليت هاي بخش نفت و گاز براي تقويت ارتباطات اقتصادي ا -
گاز  انتقال  بافعاليتهاي مربوط به اكتشاف و همچنين ايجاد ظرفيت هاي توليد صنايع پتروشيمي و شيميايي 

 .به استان

توسعه فعاليت هاي صنعتي در استان بويژه در منطقه چابهار با اولويت در صنايع متالورژي ، حمل و نقل،  -
 .ماشين سازي و كاني غيرفلزي

 

  



 ٩٨

هاي باغداري با  و توجه به زيربخش سطح  عملكرد در نگهداشت سطح فعلي كشاورزي با تاكيد بر افزايش -
 .محصوالتي نظير خرما، مركبات، انگور و توسعه صيد و پرورش آبزيان

 .ها در سيستان با اولويت،شرب و بهداشت و صنعت تاكيد بر تامين آب بخصوص از طريق چاه نيمه -

 .هاي مرتبط با آن با توجه به ذخاير معدني استان از جمله كروميت و آهن عاليتتوسعه بخش معدن و ف -

 .هاي طبيعي استان به ويژه در منطقه ساحلي چابهار و تفتان توسعه بخش گردشگري با توجه به جاذبه -

هاي فرهنگي ـ  هاي كارآمد و منطبق با شرايط و ويژگي ها و روش نگاه  ويژه به استان و اعمال سياست -
هاي امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، به دليل وضع نامطلوب استان در اين  جتماعي استان در حوزها

هاي  هاي موجود در زمينه آسيب هاي توسعه و بحران حوزه ها و شكاف عميق آن با مركز در كل  شاخص
 .اجتماعي و وضعيت زنان و كودكان

وزش عالي استان با هدف آموزش نيروي انساني متخصص هاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آم توسعه فعاليت -
 المللي در منطقه آزاد چابهار  هاي فني و مهندسي و علوم پايه و با عملكرد بين اي در گروه مورد نياز منطقه

  .ها در استان هاي تخصصي فعاليت اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش هاي فني و حرفه توسعة آموزش -

 

ش و وظايف تعيين شده براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذيرش با توجه به نق

  : به شرح زير خواهدبود1400هاي جديد و جمعيت، تحوالت جمعيتي استان تا سال  فعاليت

سهم استان در اشتغال  بخشهاي  خدماتي و تاحدودي صنعتي نسبت به سهم كنوني آن در كشور افزايش  -
 .خواهد يافت

 از كل جمعيت كشور  با افزايش  قابل توجهي مواجه خواهد بود و سطح جمعيتي آن  سهم جمعيت استان -
 . ميليون نفر خواهد شد3بالغ بر 

 با توجه به تركيب مشاغل پيش بيني شده و توان جوامع روستايي در نگهداشت جمعيت ، نسبت شهرنشيني  -
 . درصد خواهد رسيد65در اين استان  به حدود 

  )25شة شمارةنق: ها مجموعة نقشه(

  

  



 ٩٩

  فارس نظريه پايه توسعه استان

  

چشم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و   راستاي تحقق اهدافدر

ها و وظايف اصلي  هاي استان، مأموريت سرزمين و با توجه به ويژگي هاي آمايش گيري جهت

هاي  ستفاده حداكثر از قابليتتوسعه صنايع پيشرفته ،گردشگري ، ا”: استان به ترتيب بر پايه

گيري از  هاي فوق مانع بهره تكيه بر اولويت. استوار خواهدبود“ كشاورزي و ارائه خدمات برتر

  .ساير توانمنديها و ظرفيتهاي استان نخواهدبود

  :ترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي باشد بنابراين اصلي

 توليد گندم كشور و با ملكرد و امكانات اين استان درتوسعه فعاليت هاي كشاورزي با توجه به ع -
تاكيد بر محصوالت باغي نظير مركبات، انار، انگور و انجير و همچنين توسعة دامداري با تاكيد بر 
ارتقاء فن آوري و تجديد ساختار فعاليت هاي بخشي و تاسيس بورس محصوالت كشاورزي در 

 .شيراز

ي پتروشيمي و توسعه صنايع الكترونيك با ايفاي نقش در سطح ايجاد صنايع پشتيبان و پائين دست -
ملي و صنايع مرتبط با كشاورزي اعم از صنايع غذايي و صنايع تبديلي توليد ابزار و وسايل 

 .كشاورزي همراه با نوسازي ظرفيت هاي توليد

 و تقويت امكانات فرودگاهي و گسترش شبكه هاي ارتباطي براي دسترسي به كشورهاي همسايه -
 .استان هاي همجوار

  .واحينتنوع بخشيدن به اقتصاد مناطق روستايي براي افزايش نرخ فعاليت ها و مشاركت در اين  -

 . توجه ويژه به محيط زيست و منابع طبيعي استان و اسكان عشاير -

هاي طبيعي و تاريخي فراوان استان در سطح  توسعه خدمات وامكانات گردشگري باتوجه به قابليت -
 .فرامليملي و 

 .توسعه و تقويت زيربناهاي استان متناسب با توسعه جمعيت و فعاليت -

 

  



 ١٠٠

با توجه به موقعيت تاريخي استان به عنوان يكي از مراجع اصلي نشر و توسعه ادب و فرهنگ  -
  و نقش شهر شيراز به عنوان قطب فرهنگي اجتماعي، تقويت خدمات و امكانات بخش پارسي

 .هاي فرهنگي توصيه مي شود

با اين چشم انداز استان فارس يكي از استانهاي چند تخصصي است كه نقش استراتژيك در   -
 .ي كشور خواهد داشتفراملتوسعه مناطق جنوبي و تقويت نقش 

هاي ايرانيان خارج از  توسعه و تقويت بازرگاني و تعامل فعال با بازارهاي جهاني و جذب سرمايه -
  .هاي خارجي كشور و سرمايه

  .شيدن به نظام استقرار جمعيت و فعاليت در پهنه استانتعادل بخ -

توجه جدي به ميراث فرهنگي و طبيعي فارس با عنايت به اهميت و جايگاه جهاني ميراث فرهنگي  -
 .آن

هاي معتبر خارجي به منظور  تقويت مراكز آموزشي و تحقيقاتي شيراز همراه با تعامل با دانشگاه -
 كشاورزي و ، فني و مهندسي ،هاي پزشكي  فن در رشتهدستيابي به مرزهاي جديد دانش و

 علوم انساني و تامين نيروي انساني مورد نياز كشورهاي منطقه و ، علوم پايه ،دامپزشكي
 هاي همجوار استان

ها در  هاي تخصصي فعاليت اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش هاي فني و حرفه توسعة آموزش -
  .استان

 

و وظايف تعيين شده براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذيرش با توجه به نقش 

  : به شرح زير خواهد بود1400هاي جديد و جمعيت، تحوالت جمعيتي استان تا سال  فعاليت

سهم استان در اشتغال  بخشهاي صنعتي نسبت به سهم كنوني  افزايش خواهد يافت و در ساير بخشها با  -
 .ودتغيير چنداني مواجه نخواهد ب

 سهم جمعيت استان از كل جمعيت كشور نسبت به  سهم كنوني آن افزايش داشته و سطح جمعيتي آن به  -
 . ميليون نفر خواهد رسيد6حدود 



 ١٠١

 با توجه به تركيب مشاغل پيش بيني شده و توان جوامع روستايي در نگهداشت جمعيت ، نسبت شهرنشيني  -
 . درصد خواهد رسيد70در اين استان  به بيش از 
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 ١٠٢

  قزوين  نظريه پايه توسعه استان

  

چشم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و   راستاي تحقق اهدافدر

ها و وظايف اصلي  هاي استان، مأموريت سرزمين و با توجه به ويژگي هاي آمايش گيري جهت

ت ،كشاورزي ،  گردشگري و استفاده حداكثر از توسعه  صنع”: استان به ترتيب بر پايه

گيري از ساير  هاي فوق مانع بهره تكيه بر اولويت. استوار خواهدبود“ هاي بازرگاني قابليت

  .توانمنديها و ظرفيتهاي استان نخواهدبود

  :ترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي باشد بنابراين اصلي
 اقليم استان از طريق ارتقاء آب و خاك ومناسب ابليت هاي توسعه بخش كشاورزي با توجه به ق -

گيري صادراتي زيربخشهاي زراعي ، باغداري و  برداري با جهت هاي بهره فناوري و تحول در روش
 .پروري دامداري و آبزي

 ارتقاء هاي جديد صنعتي متمايل به تهران، گذاري جذب برخي از سرمايهتوسعه صنعتي با تاكيد بر   -
و صنايع الكترونيك و  هاي توليدي صنايع موجود هل زنجيريكمو تاوري و تحوالت ساختاري سطح فن

 . ابهر- تاكستان –حمل و نقل با تاكيد بر محور قزوين 

ظرفيت هاي متنوع و فراواني صنايع كوچك و متوسط و با توجه به علمي و فن آوري ايجاد پارك هاي  -
آذربايجان شرقي و  صنعتي تهران، تن در ميان قطبهاي و قرار گرفگسترده صنعتي موجود دراستان 

  .مركزي

و در محل تالقي محور هاي ارتباطي شرق و غرب كه توسعه بخش بازرگاني با توجه موقعيت استان  -

 جنوب واقع شده است مي تواند گام موثري در جهت كاهش مركزيت توزيع كاال در – كريدور شمال
 .تهران بشمار آيد

 فلزيغير اي ناظر بر بهره برداري از ظرفيت هاي معدني استان با اولويت كاني هاي توسعه فعاليت ه -
  .جهت بهره برداري از قابليت ها

 

 



 ١٠٣

 و نيز پشتيباني از صنايع در جهت  افزايش سطح توسعه خدمات برتر براي پشتيباني از توسعه استان -
 .هاي صنعتي بهره برداري از فعاليت

 استان و تقويت و تجهيز مراكز شهري مستعد در نواحي شمالي و تعادل بخشي به سازمان فضايي -
 .جنوبي آن

هاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آموزش عالي استان با هدف آموزش نيروي متخصص  توسعه فعاليت -
 هاي توسعه استاني مورد نياز استان متناسب با گرايش

ها در  هاي تخصصي فعاليت گرايشاي با توجه به الزامات توسعه و  هاي فني و حرفه توسعة آموزش -
 استان

 

با توجه به نقش و وظايف تعيين شده براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذيرش 

  : به شرح زير خواهد بود1400هاي جديد و جمعيت، تحوالت جمعيتي استان تا سال  فعاليت

ه سهم كنوني آن در كشور سهم استان در اشتغال كليه بخشهاي اصلي اقتصادي بويژه بخش صنعت نسبت ب -
 .افزايش خواهد داشت

 سهم استان از كل جمعيت كشور نيز نسبت به سهم فعلي آن افزايش داشته و سطح جمعيتي آن به حدود  -
 .  ميليون نفر خواهد رسيد8/1

 با توجه به تركيب مشاغل پيش بيني شده و توان جوامع روستايي در نگهداشت جمعيت ، نسبت شهرنشيني  -
 . درصد خواهد رسيد70 استان  به بيش از در اين
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 ١٠٤

  قم  نظريه پايه توسعه استان

  

چشم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و   راستاي تحقق اهدافدر

ها و وظايف اصلي  هاي استان، مأموريت سرزمين و با توجه به ويژگي هاي آمايش گيري جهت

استوار “ و صنعتآموزش عالي ) زيارت( گردشگري توسعه”: ستان به ترتيب بر پايها

گيري از ساير توانمنديها و ظرفيتهاي استان  هاي فوق مانع بهره تكيه بر اولويت. خواهدبود

  .نخواهدبود

  :ترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي باشد بنابراين اصلي

 توجه به جاذبه هاي زيارتي استان و افزايش روزافزون زائران از ردشگري باگتوسعه بخش سياحت و  -
  .كشورهاي منطقه

 .ي از صنايع تهرانيطرح تمركز زداچارچوب در تهران هاي صنعتي  پذيرش بخش هايي از فعاليت -

نفت و (ايجاد صنايع قطعه سازي خودرو، و صنايع وابسته به انرژي با توجه به عبور خطوط انتقال انرژي -
 مرتبط با معدن با توجه به عتي صنيتوسعه فعاليت هااز استان و همچنين ) و فرآورده هاي نفتيگاز 

  .استانموجود هاي معدني و كانسارهاي  تيتنوع قابل

نگهداشت سطح فعلي فعاليت هاي كشاورزي با توجه به نازل بودن نزوالت جوي و محدوديت هاي  -
 خاك شور استان، با تاكيد بر ارتقاء سطح فن آوري و ضي و زير زميني و هم چنينالرمنابع آب سطح ا

 .توسعه كشت گلخانه اي متناسب با اين شرايط براي بازارهاي استان و مناطق اطراف

هاي زيست محيطي براي مقابله با مسائل اقليمي نظير كوير، پيشروي آب شور در برخي   توسعه فعاليت -
  .نواحي و  آلودگيهاي زيست محيطي

و توسعه فعاليتهاي منطقه ويژه گاني رات و تجهيزات مرتبط به توسعه بخش بازگسترش تاسيس -
 اقتصادي سلفچگان 

 .ايجاد و توسعة امكانات فرهنگي روزآمد و متناسب با نيازهاي جمعيت جوان استان -

 

 



 ١٠٥

هاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آموزش عالي استان با هدف آموزش نيروي انساني  توسعه فعاليت -
  علوم انساني اي در گروه د نياز منطقهمتخصص مور

ها در  هاي تخصصي فعاليت اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش هاي فني و حرفه توسعة آموزش -
 استان

  

با توجه به نقش و وظايف تعيين شده براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذيرش 

  : به شرح زير خواهد بود1400 هاي جديد و جمعيت، تحوالت جمعيتي استان تا سال فعاليت

كنوني آن دركشور به صورت محدودافزايش  وخدماتي نسبت به سهم استان از اشتغال بخشهاي صنعتي سهم -
 .خواهديافت 

 ميليون 5/1سهم جمعيت استان از كل جمعيت كشور نيز افزايش خواهد يافت و سطح جمعيتي آن به حدود  -
 .نفر خواهد رسيد

غل پيش بيني شده و توان جوامع روستايي در نگهداشت جمعيت، نسبت شهرنشيني  با توجه به تركيب مشا -
 . درصد خواهد رسيد95در اين استان  به حدود 
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 ١٠٦

  كردستان  نظريه پايه توسعه استان

  

چشم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و   راستاي تحقق اهدافدر

ها و وظايف اصلي  هاي استان، مأموريت سرزمين و با توجه به ويژگي هاي آمايش گيري جهت

. استوار خواهدبود“ توسعه كشاورزي، صنعت و معدن و گردشگري”: استان به ترتيب بر پايه

  .گيري از ساير توانمنديها و ظرفيتهاي استان نخواهدبود هاي فوق مانع بهره تكيه بر اولويت

  :ترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي باشد بنابراين اصلي

 .ارتقاء سطح خدمات در سنندج بمنظور پاسخگويي به نيازهاي استان و منطقه -

 .اي هاي زيربنايي بمنظور پشتيباني از مبادالت و ارتباطات ملي و منطقه تقويت و تجهيز شبكه -

 .ات مناسب آب افزايش سطح زير كشت با توجه به امكانوتوسعه بخش كشاورزي  -

  . بخش كشاورزيي تاكيد بر ارتقاء سطح فن آوري در حد صنعتي شدن فعاليت ها -

 .توسعه كشت محصوالتي نظير غالت، حبوبات ، يونجه، توت فرنگي، گردو و صنعتي شدن دامپروري -

 . توسعه صنايع تبديلي و بسته بندي فرآورده هاي كشاورزي، توليد ادوات و وسايل مورد نياز كشاورزي -

 .اتيلن از استان و احداث صنايع الكترونيك/ ايجاد صنايع شيميايي با توجه به عبور خط لوله اتان -

تجهيز معادن سنگ آهن، سيليس، خاك هاي صنعتي و سنگ هاي تزئيني و توسعه صنايع مرتبط با  -
 .معدن 

 .ستانهاي توسعه ا  و جهت گيريتوسعه خدمات بازرگاني با توجه به همجواري آن با عراق  -

توسعه شبكه هاي  و همچنين شبكه هاي گاز و انرژيبا توجه به توسعه تقويت زير بناهاي استان  -
  .دسترسي سهل تر و سريع تر استان به استانهاي همجوارجهت ارتباطي 

 .هاي طبيعي و فرهنگيه توسعه گردشگري و سياحت با توجه به وجود آثار باستاني و جاذب -

 روستائي و افزايش امكانات زندگي براي نگهداشت جمعيت و فعال تنوع بخشيدن به فعاليتهاي -
 .كردن جوامع روستايي استان
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تعادل بخشي به سازمان فضايي استان با تقويت شهرهاي كوچك و برقراري پيوند بين مراكز شهري و  -
 .روستايي

ي متخصص هاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آموزش عالي استان با هدف آموزش نيرو توسعه فعاليت -
 هاي توسعه استاني مورد نياز استان متناسب با گرايش

ها در  هاي تخصصي فعاليت اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش هاي فني و حرفه توسعة آموزش -
 استان

  

با توجه به نقش و وظايف تعيين شده براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذيرش 

  : به شرح زير خواهد بود1400 جمعيتي استان تا سال هاي جديد و جمعيت، تحوالت فعاليت

سهم استان در اشتغال  بخش كشاورزي نسبت به سهم كنوني آن در كشور افزايش اندكي خواهد داشت و  -
 .در ساير بخشها با تغيير قابل توجهي مواجه نخواهد بود

 ميليون نفر نزديك 2 مرز  سهم استان از جمعيت كل كشور نيز تقريباً ثابت بوده و سطح جمعيتي آن به -
 .خواهد شد

 با توجه به تركيب مشاغل پيش بيني شده و توان جوامع روستايي در نگهداشت جمعيت ، نسبت شهرنشيني  -
 . درصد خواهد رسيد65در اين استان  به بيش از
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 ١٠٨

  كرمان  نظريه پايه توسعه استان

  

م انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و چش  راستاي تحقق اهدافدر

ها و وظايف اصلي  هاي استان، مأموريت سرزمين و با توجه به ويژگي هاي آمايش گيري جهت

 ، )با تاكيد بر صنايع معدني و تبديلي( صنعت و معدنتوسعه ”: استان به ترتيب بر پايه

گيري از ساير  هاي فوق مانع بهره  اولويتتكيه بر. استوار خواهدبود “كشاورزي و گردشگري

  .توانمنديها و ظرفيتهاي استان نخواهدبود

  :ترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي باشد بنابراين اصلي
صنايع در عيت استراتژيك استان با اولويت قتوسعه بخش صنعت با توجه به امكانات زيربنايي و مو -

 .ونقل زي و حملاخودرو سمرتبط با ايع فلزات اساسي، صنذوب متالورژي و 

با توجه به تركيب بسيار متنوع ذخاير ) صنايع معدني ( توسعه بخش معدن و فعاليت هاي مرتبط با آنها  -
كروميت، غال سنگ، ، سرب و روي، ذ)با قابليت صادرات ( سنگ آهن معدني استان در زمينه هاي 

 . تيتانيوم و غيره

هاي روغني، يونجه و  با محصوالتي نظير ذرت، دانههاي زراعت  بخشزيردر كشاورزي بخش توسعه   -
با تاكيد بر ارتقاء سطح فن آوري و انجام با محصوالتي نظير پسته، باغداري محصوالت جاليزي، 

 .ت الزم در جهت ساختار و عملكرد بخشسهيالت

و استان و خصوصاً تقويت  دنامعو توسعه بازرگاني با توجه به توليد محصوالت باغي صادراتي، صنايع   -
 .عملكرد مناطق ويژه اقتصادي سيرجان و بمتوسعه 

 .قابليت هاي گردشگري استان   وها تقويت امكانات و توسعه ظرفيت -

 .ايجاد تعادل در توسعه نواحي و ساماندهي الگوي استقرار جمعيت و مراكز فعاليت -

تان با هدف تربيت نيروي انساني هاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آموزش عالي اس توسعه فعاليت -
 كشاورزي و دامپزشكي و در ، علوم پايه،هاي فني و مهندسي  ملي در گروه متخصص مورد نياز در سطح

  اي در گروه پزشكي سطح منطقه

 



 ١٠٩

ها در  هاي تخصصي فعاليت اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش هاي فني و حرفه توسعة آموزش -
 استان

  

و وظايف تعيين شده براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذيرش با توجه به نقش 

  : به شرح زير خواهد بود1400هاي جديد و جمعيت، تحوالت جمعيتي استان تا سال  فعاليت

سهم استان در اشتغال صنعت و معدن نسبت به سهم كنوني آن در كشور افزايش قابل توجهي خواهد  -
داني نخواهد داشت و در بخش كشاورزي با كاهش مواجه خواهد هاي خدماتي تغيير چن داشت، در بخش

 .بود

  ميليون 3 سهم استان از كل جمعيت كشور با افزايش مواجه خواهد بود و سطح جمعيتي آن به حدود  -
 .نفر خواهد رسيد

 با توجه به تركيب مشاغل پيش بيني شده و توان جوامع روستايي در نگهداشت جمعيت ، نسبت  -
 . درصد خواهد رسيد70 اين استان  به بيش از شهرنشيني در
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 ١١٠

  كرمانشاه  نظريه پايه توسعه استان

  

چشم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و   راستاي تحقق اهدافدر

ايف اصلي ها و وظ هاي استان، مأموريت سرزمين و با توجه به ويژگي هاي آمايش گيري جهت

توسعه كشاورزي، صنعت ، خدمات ، گردشگري و استفاده از ”: استان به ترتيب بر پايه

گيري از ساير  هاي فوق مانع بهره تكيه بر اولويت. استوار خواهدبود“ اي موقعيت منطقه

  .توانمنديها و ظرفيتهاي استان نخواهدبود

  :مي باشدترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير  بنابراين اصلي

 بابراي بهره برداري از موقعيت فراملي كشور  مسافر و انرژي ،نقل كاال تقويت تجهيزات و امكانات حمل و -
 خسروي زاهدان ـ(  غربي -توجه به همجواري با كشور عراق و قرار گيري آن در محل تالقي محور شرقي 

 .)ن بازرگا–بندر امام (  محور غربي كريدور شمال و)  سرخس ـ خسرويو

 .توسعه خدمات بازرگاني با توجه به موقعيت استان در شبكه هاي ارتباطي ملي و بين المللي -

 توسعه كشاورزي با توجه به وضعيت منابع آب و خاك و امكان كشت محصوالت گرمسيري و سردسيري و  -
ت و نظير حبوبات و غالزراعت باغداري نظير گردو و زيربخش  در زير بخش هاي ،پوشش گياهي استان

 .ها  فعاليتهاي اين زيربخشارتقاء سطح فن آوري در

توسعه بخش صنعت با اولويت صنايع مرتبط با بخش كشاورزي اعم از صنايع تبديلي، محصوالت كشاورزي   -
 .صنايع شيمايي، صنايع الكترونيك و كاني غيرفلزيادوات كشاورزي،  و صنايع توليد

 .تر فعاليت هاي كشاورزي و صنعتيايجاد كشت و صنعت در استان در تلفيق بيش  -

 .ايجاد صنايع پتروشيمي در استان با توجه به عبور خطوط ا نتقال گاز و فرآورده هاي آن از استان -

توسعه بخش خدمات برتر و تقسيم كار با استان همدان با تاكيد بر خدمات پشتيبان توسعه صنعتي و  -
 .يان و درميامكانات بهداشتو  تاكيد بر توسعه كشاورزي 

 .توسعه زيربناهاي اجتماعي و فرهنگي به سبب باال بودن آسيب هاي اجتماعي در استان -

 .توسعه فعاليت هاي محيط زيست براي مقابله با آلودگي آبهاي سطح االرضي و تامين آب آشاميدني -
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عيت و تنوع بخشيدن به فعاليت هاي اقتصادي و ارتقاء سطح زندگي در مراكز روستايي براي نگهداشت جم  -
 .فعال سازي جامعه روستايي

هاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آموزش عالي استان با هدف آموزش نيروي انساني متخصص  توسعه فعاليت -
 پايه اي در گروه علوم موردنياز منطقه

 ها در استان هاي تخصصي فعاليت اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش هاي فني و حرفه توسعة آموزش -

 

ه به نقش و وظايف تعيين شده براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذيرش با توج

  : به شرح زير خواهد بود1400هاي جديد و جمعيت، تحوالت جمعيتي استان تا سال  فعاليت

سهم استان در اشتغال  كليه بخشهاي اقتصادي به صورت متوازني نسبت به سهم كنوني آن در كشور  -
 .افزايش خواهد داشت

 استان از كل جمعيت كشور نيز افزايش داشته و روند مهاجرفرستي گذشته آن به سمت تعادل جمعيتي سهم -
 . ميليون نفر خواهد رسيد3 تا 5/2سطح جمعيتي  استان به حدود . ميل خواهد كرد

 با توجه به تركيب مشاغل پيش بيني شده و توان جوامع روستايي در نگهداشت جمعيت، نسبت شهرنشيني  -
 . درصد خواهد رسيد75ن استان  به حدوددر اي
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  كهگيلويه و بوير احمد  نظريه پايه توسعه استان

  

چشم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و   راستاي تحقق اهدافدر

ها و وظايف اصلي  هاي استان، مأموريت سرزمين و با توجه به ويژگي هاي آمايش گيري جهت

توسعه كشاورزي با تاكيد بر توسعه زير بخش دامپروري و دامداري ”: استان به ترتيب بر پايه

گيري از ساير توانمنديها  هاي فوق مانع بهره تكيه بر اولويت. استوار خواهدبود“ و گردشگري

  .و ظرفيتهاي استان نخواهدبود

  : شرح زير مي باشدترين راهبردهاي توسعه استان به بنابراين اصلي

 و جاذبه هاي ناشي تقويت و تجهيز شبكه هاي ارتباطي و امكانات ايرانگردي با توجه به قابليت هاي طبيعي -
 . گردشگري منطقهبه عنوان يك  جنگلها  وحيات و حش، آبشارها، رودخانه ها، تاالبهاتنوع از 

نه و بهبود شرايط محيط زيست از نظر كاهش تاكيد بر توسعه جنگلها با توجه به استعداد استان در اين زمي -
 .حيازمينه هاي جاري شدن سيل در اين نو

در زير بخش دامداري با توجه به پوشش هاي گياهي متنوع، وجود مراتع و منابع  كشاورزي توسعه بخش -
ر فراوان آب با تاكيد خاص بر ارتقاء فن آوري در اين زير بخش و فشرده سازي كشت و تلفيق هر چه بيشت

 .دامداري و كشاورزي با يكديگر

توسعه فعاليت هاي صنعتي در زمينه نفت و گاز و هم چنين توسعه صنايع شيميايي و پتروشيمي در صورت  -
 . اتيلن از عسلويه/ اتانپروژه انتقال اجراي

 .نسوز در استانو توسعه صنايع معدني با توجه به وجود منابع خاكهاي صنعتي  -

ي و تحقيقاتي مراكز آموزش عالي استان با هدف آموزش نيروي متخصص مورد هاي آموزش توسعه فعاليت -
 هاي توسعه استاني نياز استان متناسب با گرايش

 ها در استان هاي تخصصي فعاليت اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش هاي فني و حرفه توسعة آموزش -

  

 

 

 



 ١١٣

ة ملي و توان آن در پذيرش با توجه به نقش و وظايف تعيين شده براي استان در عرص

  : به شرح زير خواهد بود1400هاي جديد و جمعيت، تحوالت جمعيتي استان تا سال  فعاليت

 .سهم استان از اشتغال كليه بخشهاي عمدة اقتصادي نسبت به سهم كنوني  آن افزايش اندكي خواهد يافت -

تي آن بالغ بر يك ميليون نفر  سهم استان از كل جمعيت كشور نيز افزايش خواهد يافت و سطح جمعي -
 .خواهد شد

 با توجه به تركيب مشاغل پيش بيني شده و توان جوامع روستايي در نگهداشت جمعيت، نسبت شهرنشيني  -
 . درصد خواهد رسيد65در اين استان به حدود 
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 ١١٤

  گلستان نظريه پايه توسعه استان

  

شم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و چ  راستاي تحقق اهدافدر

ها و وظايف اصلي  هاي استان، مأموريت سرزمين و با توجه به ويژگي هاي آمايش گيري جهت

تكيه بر . استوار خواهدبود“ توسعه كشاورزي و گردشگري”: استان به ترتيب بر پايه

  .ا و ظرفيتهاي استان نخواهدبودگيري از ساير توانمنديه هاي فوق مانع بهره اولويت

  :ترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي باشد بنابراين اصلي

فعاليت هاي ايرانگردي و توسعه امكانات پذيرايي و اقامتي در مناطق توسعه  گردشگري،تقويت بخش  -
 .طبيعي از جاذبه هاي ربرخوردا

دانه : با محصوالتي نظير زير بخش زراعت انتخاب كشاورزي به عنوان محور اصلي توسعه استان در -
هاي روغني، توتون ، پنبه، گندم و ذرت در باغداري با محصوالتي نظير زيتون و همچنين صيد و 

  .پرورش آبزيان

توسعه بازرگاني با توجه به موقعيت ارتباطي استان، دسترسي به سواحل درياي خزر و استفاده از امكان  -
 .وب شرقي درياي خزرحمل و نقل ريلي در سواحل جن

نظير كويري شدن بخشي از  مقابله با مسائل زيست محيطي محيط زيست در توسعه فعاليت هاي -
رضي و حفاظت از منابع االي سطح ها رفع آلودگي هاي آب،استان، مقابله با فرسايش زياد حوزه آبخيز

 .ر ي از جنگل و احياي آنا بردبهرهر كنترل بطبيعي با تاكيد 

ع تبديلي كشاورزي نظير صنايع مواد غذايي با توجه به عنايت توليدات باالي كشاورزي در ايجاد صناي -
 .اين استان با توجه به  محدوديت اراضي داراي كاربري صنعتي

 . تاكيد بر تقويت و توسعه صنايع دستي، خدمات و كاالهاي فرهنگي جوامع سنتي -

 .هاي خدماتي، اجتماعي و فرهنگي  توسعه و تجهيز محور مشهد ـ گرگان در زمينه فعاليت -

هاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آموزش عالي استان با هدف آموزش نيروي متخصص  توسعه فعاليت -
 هاي توسعه استاني مورد نياز استان متناسب با گرايش
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ها در  هاي تخصصي فعاليت اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش هاي فني و حرفه توسعة آموزش -
 استان

 

با توجه به نقش و وظايف تعيين شده براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذيرش 

  : به شرح زير خواهد بود1400هاي جديد و جمعيت، تحوالت جمعيتي استان تا سال  فعاليت

سهم استان از كليه بخشهاي عمدة اقتصادي نسبت به سهم كنوني آن در كشور به صورت  -
 .متوازني افزايش خواهد يافت

سهم  استان از كل جمعيت كشور نسبت به  سهم فعلي  آن تغيير چنداني نخواهد داشت و سطح  -
 . ميليون نفر خواهد رسيد2جمعيتي آن به حدود 

 با توجه به تركيب مشاغل پيش بيني شده و توان جوامع روستايي در نگهداشت جمعيت ، نسبت  -
 .سيد درصد خواهد ر55شهرنشيني در اين استان   به بيش از 
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 ١١٦

  گيالن نظريه پايه توسعه استان

  

چشم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و   راستاي تحقق اهدافدر

ها و وظايف اصلي  هاي استان، مأموريت سرزمين و با توجه به ويژگي هاي آمايش گيري جهت

“ شاورزي ،گردشگري، بازرگاني و صنايع پشتيبان آنهاتوسعه ك”: استان به ترتيب بر پايه

گيري از ساير توانمنديها و ظرفيتهاي  هاي فوق مانع بهره تكيه بر اولويت. استوار خواهدبود

  .استان نخواهدبود

  :ترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي باشد بنابراين اصلي

براي تامين نيازهاي اي  با عملكرد منطقه ، ارتقاء سطح خدمات برترفرامليدرجهت ايفاي نقش  -
 .به تقاضاي كشورهاي منطقهو پاسخ توسعه استان 

وي كه امكان ح بن، سطح مليدرتوسعه بخش ايرانگردي و تجهيزات اقامتي براي بهره برداري   -
؛ همراه با تقويت صنايع استفاده ساكنين ساير استانهاي كشور از اين طبيعت ممتاز فراهم شود

 .خدمات و كاالهاي فرهنگي جوامع سنتيدستي، 

 مسافر در  وو تجهيز مبادي ورودي و خروجي كاالارتباطي جاده اي و ريلي  يتقويت شبكه ها  -
ا شبه ب ارتباطات منطقه قفقاز و اروپا در برقراري استان اي منطقهجهت بهره برداري از موقعيت 

لي  در فعاليت هاي بازرگاني، صنايع  م2 بنحوي كه بندر انزلي به عنوان يك بندرسطح ،جزيره
  .وابسته و خدمات ايفاء نقش نمايد

انتخاب كشاورزي به عنوان محور اصلي توسعه استان، اعم از باغداري و زراعت با محصوالتي  -
زيتون، توتون، چاي، شلتوك، دامداري، صيد و پرورش آبزيان در جهت حفظ و كنترل منابع : نظير 

ت تمهيدات الزم براي پايداري توسعه منطقه و ارتقاء فن آوري متناسب آب و خاك استان، و رعاي
 .با شرايط استان در حدي كه كشاورزي تا سطح يك فعاليت صنعتي مدرن تحول يابد

 . بخش بازرگاني براي گسترش خدمات مبادله كاال با توجه به موقعيت ويژه اقتصادي استان توسعه -
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 و  منابع انساني استان توجه بهصنايع برق والكترونيك باغذايي، توسعه صنايع با اولويت در صنايع   -
 .هاي تامين اراضي غير كشاورزي و گردشگري متناسب با محدوديت

هاي صنعتي و حمل و  توجه به محيط زيست شكننده استان و صيانت از آن در مقابل توسعه فعاليت -
 .نقل

لي استان با هدف آموزش نيروي انساني هاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آموزش عا توسعه فعاليت -
 هاي كشاورزي و دامپزشكي اي در گروه متخصص مورد نياز منطقه

ها در  هاي تخصصي فعاليت اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش هاي فني و حرفه توسعة آموزش -
 استان

 

رش با توجه به نقش و وظايف تعيين شده براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذي

  : به شرح زير خواهد بود1400هاي جديد و جمعيت، تحوالت جمعيتي استان تا سال  فعاليت

سهم استان از اشتغال  بخشهاي خدماتي نسبت به وضعيت كنوني آن در كشور افزايش خواهد داشت و در  -
 .بخشهاي صنعت و كشاورزي با كاهش اندكي مواجه خواهد بود

 به  سهم كنوني آن كاهش خواهد داشت و سطح جمعيتي آن به  سهم استان از كل جمعيت كشور نسبت -
 .ميليون نفر خواهد رسيد3 تا 5/2

 با توجه به تركيب مشاغل پيش بيني شده و توان جوامع روستايي در نگهداشت جمعيت ، نسبت شهرنشيني  -
 . درصد خواهد رسيد70در اين استان به بيش از 
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 ١١٨

   لرستانه پايه توسعه استاننظري

  

چشم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و   راستاي تحقق اهدافدر

ها و وظايف اصلي  هاي استان، مأموريت سرزمين و با توجه به ويژگي هاي آمايش گيري جهت

 تكيه بر .استوار خواهدبود“ توسعه صنعت ، كشاورزي و گردشگري”: استان به ترتيب بر پايه

  .گيري از ساير توانمنديها و ظرفيتهاي استان نخواهدبود هاي فوق مانع بهره اولويت

  :ترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي باشد بنابراين اصلي

 درتوسعه بخش كشاورزي با توجه به قابليت هاي باالي منابع آب و خاك و پوشش گياهي مناسب  -
 باغداري نظير انگور و همچنين ،ظير حبوبات، غالت، ذرت و يونجهبخش زراعت با محصوالتي نزير

اي مزبور تا حد تحول آنها هتاكيد بر ضرورت ارتقاء سطح فن آوري در همه فعاليت با زير بخش دامداري 
 .به يك فعاليت صنعتي و توجه به تعادل بين جمعيت دامي و ظرفيت تعليف مراتع

ي سنگ ازنا با توجه به معادن غني سنگ هاي ساختماني و  توسعه ظرفيت هاي منطقه ويژه وتخصص -
 .تزئيني در استان

تجهيزات فلزي و توسعه صنايع تبديلي كشاورزي   توسعه بخش صنعت با اولويت صنايع ماشين سازي،  -
 .اتيلن به استان/ اتان روژه خط انتقال با توجه به پو توسعه صنايع پتروشيمي 

 . نرخ باالي آسيب هاي اجتماعيسبب ن به اجتماعي، فرهنگي است زيرساختهاي ا بهبود تمركز بر -

 .تقويت امكانات و تجهيزات مناسب براي ايفاي نقش تخليه كاال براي توزيع در استانهاي همجوار  -

 .توسعه ظرفيت هاي توليد برق با توجه به رودخانه هاي استان -

 مناطق احياءتخريب محيط زيست، توسعه فعاليت هاي زيست محيطي در جهت مقابله با جريانهاي   -
حفاظت شده استان و همچنين توسعه امكانات و تجهيزات سياحتي با توجه به آثار تاريخي وجاذبه 

 .گردشگرهاي طبيعي براي جذب 

هاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آموزش عالي استان با هدف آموزش نيروي متخصص  توسعه فعاليت -
 هاي توسعه استاني مورد نياز استان متناسب با گرايش

 



 ١١٩

ها در  هاي تخصصي فعاليت  با توجه به الزامات توسعه و گرايشتوسعه آموزش هاي فني و حرفه اي -
 براي افزايش مهارت هاي نيروي كار بخصوص در مناطق روستايي بهمراه تنوع بخشيدن به استان 

 .فعاليتهاي جامعه روستايي و جذب آنها در فعاليت هاي توسعه در منطقه

 توجه به نقش و وظايف تعيين شده براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذيرش با

  : به شرح زير خواهد بود1400هاي جديد و جمعيت، تحوالت جمعيتي استان تا سال  فعاليت

سهم استان از  اشتغال  بخش كشاورزي  نسبت به سهم كنوني  افزايش خواهد داشت و در بخشهاي  -
 . افزايش اندكي مواجه خواهد بودصنعت  و خدمات نيز با

 سهم استان از كل جمعيت كشور نسبت به  سهم فعلي تقريباً ثابت خواهد ماند و روند مهاجر فرستي  -
 تا 2سطح جمعيتي اين استان  به حدود . اين استان به سمت تعادل جمعيتي ميل خواهد كرد

 .ميليون نفر خواهد رسيد5/2

ني شده و توان جوامع روستايي در نگهداشت جمعيت ، نسبت  با توجه به تركيب مشاغل پيش بي -
 . درصد خواهد رسيد65شهرنشيني در اين استان به  بيش از 

  

  )43نقشة شمارة: ها مجموعة نقشه(

 



 ١٢٠

   مازندراننظريه پايه توسعه استان

  

چشم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و   راستاي تحقق اهدافدر

ها و وظايف اصلي  هاي استان، مأموريت سرزمين و با توجه به ويژگي هاي آمايش گيري جهت

هاي صنعتي و    گردشگري و استفاده از قابليت،كشاورزيتوسعه ”: استان به ترتيب بر پايه

گيري از ساير توانمنديها و  هاي فوق مانع بهره تكيه بر اولويت. استوار خواهدبود “بازرگاني

  .واهدبودظرفيتهاي استان نخ

  :ترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي باشد بنابراين اصلي

ها اعم از زراعت با محصوالتي  ه زيربخشمانتخاب كشاورزي به عنوان محور اصلي توسعه استان در ه -
نظير شلتوك، توتون و تنباكو، باغداري با محصوالتي نظير كيوي و مركبات، دامداري و صيد و پرورش 

حفظ و كنترل منابع ممتاز آب و خاك استان با رعايت تمهيدات الزم براي پايداري توسعه  ،آبزيان
اسب با شرايط استان در حدي كه كشاورزي تا سطح يك فعاليت نمنطقه و ارتقاء سطح فن آوري مت

 .صنعتي مدرن تحول يابد 

بله با آلودگي قويت مديريت محيط زيست براي حفاظت و كنترل كاربري منابع آب و خاك، مقا ت -
 ....زه دار شدن اراضي، تخريب جنگلها وو آبهاي سطح االرضي 

ه  مسافر و انرژي ب،ارتباطي حمل ونقل كاالو خروجي و  تقويت شبكه ها و تجهيزات مبادي ورودي  -
 در مسير كريدورهاي شمالي هاي بازرگاني  در فعاليت يك نحوي كه بندر اميرآباد به عنوان مركز سطح

 .ايفاي نقش كند جنوبي –

 و جذب  سطح مليدرتوسعه بخش ايرانگردي و تجهيزات اقامتي و ايام فراغت براي بهره برداري   -
با تاكيد بر تقويت و توسعه صنايع دستي، خدمات و كاالهاي فرهنگي گردشگران داخلي و خارجي 

 .تي منطقهسنجوامع 

 برخي زهاي توسعه استان و پاسخگويي بهتامين نيادر مركز استان به منظور ارتقاء سطح خدمات برتر  -
  . كشور هاي منطقهاز نيازهاي

 



 ١٢١

 در حد امكانات تامين اراضي صنعتي بدون لطمه خوردن به منابع آب و خاك مورد غذاييتوسعه صنايع  -
 و صنايع الكترونيك با توجه به كيفيت منابع انساني صنايع كاني غيرفلزينياز بخش كشاورزي و 

  .استان

  .سرب و روي، فسفات، ذغال سنگبا هاي معدن مرتبط  عاليتتوسعه ف  -

هاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آموزش عالي استان با هدف تربيت نيروي انساني متخصص  توسعه فعاليت -
 هاي كشاورزي و دامپزشكي  ملي در گروه مورد نياز در سطح

 ها در استان هاي تخصصي فعاليت يشاي با توجه به الزامات توسعه و گرا هاي فني و حرفه توسعة آموزش -

 

با توجه به نقش و وظايف تعيين شده براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذيرش 

  : به شرح زير خواهد بود1400هاي جديد و جمعيت، تحوالت جمعيتي استان تا سال  فعاليت

ه و در ساير بخشها سهم استان از اشتغال بخشهاي خدماتي  نسبت به وضعيت كنوني آن افزايش داشت -
 .با كاهش مواجه خواهد بود

 ميليون نفر 5/3 سهم استان از كل جمعيت كشور نيز كاهش داشته و سطح جمعيتي آن به حدود  -
 .خواهد رسيد

 با توجه به تركيب مشاغل پيش بيني شده و توان جوامع روستايي در نگهداشت جمعيت ، نسبت  -
 .صد خواهد رسيد در60شهرنشيني در اين استان   به حدود 
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 ١٢٢

   مركزينظريه پايه توسعه استان

  

چشم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و   راستاي تحقق اهدافدر

ها و وظايف اصلي  هاي استان، مأموريت سرزمين و با توجه به ويژگي هاي آمايش گيري جهت

صنعت با تاكيد بر تكميل زنجيره ها ، كشاورزي و خدمات توسعه  ”: استان به ترتيب بر پايه

گيري از ساير توانمنديها  هاي فوق مانع بهره تكيه بر اولويت. ستوار خواهدبود ا“پشتيبان توليد

  .و ظرفيتهاي استان نخواهدبود

  :ترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي باشد بنابراين اصلي

ي و  جنوبـ يي استان با قطبهاي صنعتي و موقعيت استان در مسير ارتباطات شمالبا توجه به همجوار -
 با تاكيد بر ، توسعه كيفي صنعتهاي استان  عبور راه آهن سراسري و ظرفيت، كشوري غربـ يشرق

، شيميايي و  كاني غيرفلزي ، متالورژي و ذوب فلزات، صنايع ماشين سازي، صنايع حمل و نقل
هاي صنعتي تهران، قزوين، اصفهان،  ي مستقردر قطبت مكمل فعاليت هاي صنعپتروشيمي و صنايع

 .آوري و كاهش سهم صنايع كاربر   بهمراه ارتقاء سطح فنخوزستان

ي استان و جايگاه تخصصي در پرورش  سطحهاي هاي كشاورزي با توجه به وضعيت آب  توسعه فعاليت -
و زنبورداري با تاكيد بر ) انار و گردو(و باغداري ) هحبوبات، غالت وگل و گيا(هاي زراعت  گل در زمينه

 .آوري و كيفيت توليد آنها ارتقاء سطح فن

 . سنگهاي ساختمانيتوليدزمينه توسعه بخش معدن در  -

 فعاليت هاي صنعتي در استان و تمركزايجاد پاركهاي تحقيقاتي و صنعتي در استان با توجه به  -
 .استانهاي همجوار

 براي تامين نيازهاي توسعه اي  با عملكرد منطقه اراك  شهرخدمات برتر درهاي  گسترش فعاليت -
 .توازن بين رشد خدمات و صنعت، در جهت  از روند توسعه صنعتي استان حمايتاستان با تاكيد بر 

 .توسعه تاسيسات و امكانات فرهنگي و تفريحي متناسب با نياز محيط و روابط صنعتي موجود در استان -

 



 ١٢٣

هاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آموزش عالي استان با هدف آموزش نيروي انساني  يتتوسعه فعال -
 هاي كشاورزي و دامپزشكي اي در گروه متخصص مورد نياز منطقه

 ها در استان هاي تخصصي فعاليت اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش هاي فني و حرفه توسعة آموزش -

  

براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذيرش با توجه به نقش و وظايف تعيين شده 

  : به شرح زير خواهد بود1400هاي جديد و جمعيت، تحوالت جمعيتي استان تا سال  فعاليت

سهم استان از اشتغال بخشهاي صنعتي  نسبت به وضعيت كنوني آن كاهش خواهد داشت و در ساير بخشها  -
 .با تغيير چنداني مواجه نخواهد بود

 ميليون نفر 5/1ز كل جمعيت كشور نيز كاهش خواهد يافت و سطح جمعيتي آن به بيش از  سهم استان ا -
 .خواهد رسيد

 با توجه به تركيب مشاغل پيش بيني شده و توان جوامع روستايي در نگهداشت جمعيت، نسبت شهرنشيني  -
 . درصد خواهد رسيد65در اين استان   به بيش از 
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 ١٢٤

   هرمزگاننظريه پايه توسعه استان

  

چشم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و   راستاي تحقق اهدافدر

ها و وظايف اصلي  هاي استان، مأموريت سرزمين و با توجه به ويژگي هاي آمايش گيري جهت

انرژي بر  و توليد با گرايش صنايع (توسعه بازرگاني ، صنعت”: استان به ترتيب بر پايه

هاي فوق مانع  تكيه بر اولويت. استوار خواهدبود“ پروري و شيالت و آبزي) كاالهاي صادراتي

  .گيري از ساير توانمنديها و ظرفيتهاي استان نخواهدبود بهره

  :ترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي باشد بنابراين اصلي

با توجه به موقعيت جغرافيايي ممتاز تقويت عملكرد بنادر استان و يي ارتباطات درياو توسعه خدمات بازرگاني  -
ه رشد جابجايي كاال بخصوصاً تحوالت ناشي از توسعه استان بوشهر جهت پاسخگويي به تقاضاي رو  وآن 

  .در منطقه

اال و مسافر و كل متجهيز مبادي ورودي و خروجي كاال و تجهيزات و تسهيالت مناسب براي حو توسعه  -
رژي با توجه به قرار گيري استان در نقطه شروع دو محور از كريدورهاي شمال ـ جنوب و نيز برخورداري ان

 .از قابليت اتصال به محورهاي كريدور شرق ـ غرب

ويژه اقتصادي در راستاي تقويت نقش فراملي كشور در منطقه و تقويت عملكرد و نقش مناطق آزاد  -
 .خاورميانه

در خليج فارس با قابليت )HUB( صنعتي مهم-در حدمركزيت تجاري قشم -بندرعباس مجموعة توسعه -
 و مجددو توسعه صنايع صادرات ، خدمات فرودگاهي و بندري يه و نگهداري كاالخلخدمات ت ارائه

 .ري و تجاري الزماهاي اد فعاليت

 زراعت با توسعه فعاليت هاي كشاورزي در زير بخش هاي باغداري، محصوالتي نظير مركبات و خرما،  -
 .محصوالتي نظير سبزيجات و محصوالت جاليزي با تاكيد بر بخش صيد ماهي و آبزيان دريايي 

 

 

 

 



 ١٢٥

 گسترش فعاليت هاي زيست محيطي در مقابله با مسائل اقليمي نظير پيشروي كوير و گسترش وتوسعه   -
ي محيط زيست گآلودزارها، فرسايش خاك، تقويت پوشش هاي گياهي و احياء جنگل ها، مقابله با  شوره

 .و جلوگيري از تخريب محيط زيست و عوارض طبيعيدريايي 

توسعه صنايع  دريايي و فعاليت هاي مرتبط با خدمات صنعتي مورد نياز در منطقه، و خدمات  توسعه صنايع  -
ذوب  ،صنايع متالورژي اي نفتي و گاز، هخطوط انتقال نفت خام، فرآورده  عبور به مرتبط با انرژي با توجه

 .و حمل و نقلفلزات 

هاي عبوري از تنگه هرمز و ايجاد مخازن ذخيره  رساني براي كشتي ايجاد تاسيسات و تجهيزات سوخت -
 .سازي استراتژيك نفت در جزيرة قشم

برداري از معادن استان بويژه سنگ كروم با قابليت درآمد زايي و افزايش اشتغال در  ه و تقويت بهرهع توس -
 .استان

كشور،نيازهاي فراملي را نيز  يازهاينضمن تامين كه )خدمات برتر( تجهيز امكانات خدماتي استان توسعه و -
 .مرتفع  سازد

 .و صنايع مرتبط با آن در قشم) بيوتكنولوژي(آوري زيستي  توسعة فن -

 و پذيرايي از سياحان داخلي و خارجي با توجه به جاذبه هاي يتوسعه و تجهيز امكانات و خدمات اقامت -
 .)مانند جنگل هاي حرا(تاناس

 در جهت پذيرش مهاجران ساحل تقويت مراكز جمعيتي استان به موازات به منظورعمران شهري و توسعه  -
 .ناشي از توسعه استان و نيز تامين آب شيرين مورد نياز جمعيت ساكن استان

ق تجهيز و تقويت تعادل بخشي در سازمان فضايي استان با اولويت نواحي شرقي و غربي استان از طري -
 .هاي زيربنايي و تامين و انتقال آب به نواحي مذكور شبكه

هاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آموزش عالي استان با هدف آموزش نيروي انساني متخصص  توسعه فعاليت -
  فني و مهندسي و علوم انساني،هاي پزشكي اي در گروه مورد نياز منطقه

 ها در استان هاي تخصصي فعاليت ا توجه به الزامات توسعه و گرايشاي ب هاي فني و حرفه توسعة آموزش -
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با توجه به نقش و وظايف تعيين شده براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذيرش 

  : به شرح زير خواهدبود1400هاي جديد و جمعيت، تحوالت جمعيتي استان تا سال  فعاليت

اي  نسبت به وضعيت كنوني آن افزايش قابل مالحظهسهم استان از اشتغال بخشهاي صنعت و خدمات  -
 .خواهد داشت

سطح .  سهم استان از كل جمعيت كشور نيز نسبت به سهم فعلي آن افزايش قابل توجهي خواهد داشت  -
 . ميليون نفر خواهد رسيد5/2جمعيتي اين استان  به حدود 

ر نگهداشت جمعيت، نسبت شهرنشيني  با توجه به تركيب مشاغل پيش بيني شده و توان جوامع روستايي د -
 . درصد خواهد رسيد75در اين استان به بيش از 
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 ١٢٧

  همدان  نظريه پايه توسعه استان

  

چشم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و   راستاي تحقق اهدافدر

ها و وظايف اصلي  هاي استان، مأموريت ژگيسرزمين و با توجه به وي هاي آمايش گيري جهت

 كشاورزي ،گردشگري ، صنعت و معدن و استفاده از قابليت توسعه”: استان به ترتيب بر پايه

گيري از  هاي فوق مانع بهره تكيه بر اولويت. استوار خواهدبود“ خدمات برترتوسعه در هاي 

  .ساير توانمنديها و ظرفيتهاي استان نخواهدبود

  :ترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي باشد  اصليبنابراين
توسعه بخش كشاورزي در زمينه هاي زراعت و باغداري با محصوالتي نظير، غالت، چغندر، يونجه، گردو،  -

ت االرضي و سطح ح دامداري با توجه به توانمنديهاي استان از نظر منابع تو زير بخشبادام و انگور 
ناسب در استان با تاكيد بر ارتقاء سطح فنĤوري و مديريت منابع در جهت افزايش االرضي و پوشش گياهي م

  .دامداريها و صنعتي كردن  توليديايهدواحودن ابعاد نمناسب تآبياري و م بازدهي

اولويت صنايع غذايي، صنايع كاني ي كشور با تعننزديكي با قطب هاي صبه توسعه بخش صنعت با توجه  -
تاكيد بر گسترش مراكز آموزش فني و حرفه اي و جذب نيروهاي ت و تجهيزات با  ماشين آالوغير فلزي 
  .متخصص

  .ز معادن استان نظير سنگ آهن و بوكسيتاتوسعه بهره برداري  -

  . ايجاد صنايع مدرن فرآوري سنگ هاي ساختماني با توجه به معادن سنگ استان -

با توجه به قرار گرفتن استان دريكي از ر راه آهن با تأكيد بتوسعه امكانات و تجهيزات و شبكه هاي ارتباطي  -
 . جنوب و همجواري با استانهاي متعدد-محورهاي مسير كريدور شمال

ي و تامين تتقسيم كار با كرمانشاه براي پشتيباني از فعاليت هاي توليدي و خدما توسعه بخش خدمات برتر و -
 .مناسب خدماتي و درماني استانسطح زندگي مورد انتظار در منطقه با توجه به ظرفيت هاي 

با توجه به ميراث فرهنگي و جاذبه هاي طبيعي استان و افزايش و گردشگري توسعه بخش سياحت   -
  .اقامتي پذيرايي و توسعه مراكز اتامكان
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تنوع بخشيدن به فعاليت هاي روستايي و توسعه مناطق روستايي براي افزايش توانايي در نگهداشت جمعيت  -
 . جامعه روستايي استانو فعال سازي

هاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آموزش عالي استان با هدف تربيت نيروي انساني متخصص  توسعه فعاليت -
 اي در گروه پزشكي  هاي علوم پايه و در سطح منطقه هاي ملي در گروه مورد نياز در سطح

 ها در استان اي تخصصي فعاليته اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش هاي فني و حرفه توسعة آموزش -

  
با توجه به نقش و وظايف تعيين شده براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذيرش 

  : به شرح زير خواهد بود1400هاي جديد و جمعيت، تحوالت جمعيتي استان تا سال  فعاليت

خواهد داشت، در سهم استان از اشتغال بخشهاي خدماتي  نسبت به وضعيت كنوني آن در كشور افزايش  -
 .بخش صنعت با كاهش مواجه خواهد بود و در بخش كشاورزي تغيير چنداني را نخواهد داشت

 ميليون نفر 5/2 تا 2 سهم استان از كل جمعيت كشور تا حدي كاهش خواهد يافت  و سطح جمعيتي آن به  -
 .خواهد رسيد

ر نگهداشت جمعيت ، نسبت شهرنشيني  با توجه به تركيب مشاغل پيش بيني شده و توان جوامع روستايي د -
 . درصد خواهد رسيد60در اين استان  به بيش از 
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 ١٢٩

  يزد نظريه پايه توسعه استان

  

چشم انداز  بلند مدت توسعه كشور، نظرية پايه توسعه ملي و   راستاي تحقق اهدافدر

ها و وظايف اصلي  هاي استان، مأموريت به ويژگيسرزمين و با توجه  هاي آمايش گيري جهت

“ توسعه صنعت و معدن و خدمات برتر، بازرگاني نوين و گردشگري”: استان به ترتيب بر پايه

گيري از ساير توانمنديها و ظرفيتهاي  هاي فوق مانع بهره تكيه بر اولويت. استوار خواهدبود

  .استان نخواهدبود

  : توسعه استان به شرح زير مي باشدترين راهبردهاي بنابراين اصلي

به عنوان اولويت اصلي در توسعه استان با توجه به كمبود منابع آب و سطح  پايدار و مستمرصنعت توسعه -
با توجه به خصوصيات نيروي انساني  و پايين نزوالت جوي و محدوديت هاي توسعه در بخش كشاورزي

استانهاي اصفهان و كرمان در زمينه صنايع متالورژي و استان، امكانات زير بنايي مناسب و همجواري با 
 . كاني غيرفلزينساجي، قطعه سازي الكترونيك و صنايع

  روي، هاي معدني و صنايع وابسته به آنها با توجه به ذخاير عظيم سنگ آهن، سرب و توسعه فعاليت -
 .فسفاتذغال سنگ و سنگهاي ساختماني، 

 با توجه به موقعيت مليكاالي سطح و توزيع ش تخصصي مركز تخليه  تقويت امكانات الزم براي ايفاي نق -
  كاالومبادي ورود و خروجبه استان و قرار گيري آن بر محل تالقي محورهاي عمده ارتباطي اصلي 

 .هاي مصرف و مراكز توليدي كشورربازا

 .طقه توسعه بخش تجارت و بازرگاني با توجه به چشم انداز بخش و توليدات  استانهاي من -

وري و استفاده آ  با تاكيد بر ارتقاء سطح فن و افزايش راندمان اين بخش  بخش كشاورزي نگهداشت سهم -
 .هر چه بيشتر از روشهاي آبياري مناسب مناطق كم آب

بخش در حفظ محيط زيست و با توجه به ارزش و اهميت آب بر  مناسب و گياهان كم  انتخاب الگوي كشت  -
 تامين غذا
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با قابليت (  و باغداري با محصوالتي نظير انار ههاي زراعت با محصوالتي نظير گندم و يونج بخش زيرتقويت -
 ). صادرات 

سترش فعاليت هاي حفاظت از محيط زيست با توجه به كويري بودن استان و ضرورت كنترل و مهار گ -
 . منابع طبيعي پايهبرداري بهينه از  و بهرهپيشروي كوير و مقابله با عوارض طبيعي اقليم هاي خاص

 توسعه امكانات و تجهيزات پذيرايي و اقامت گردشگران داخلي و خارجي خصوصاً با در نظر گرفتن اماكن  -
 .مقدس زرتشتيان در استان

هاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آموزش عالي استان با هدف تربيت نيروي انساني متخصص  توسعه فعاليت -
 هاي پزشكي، علوم انساني و هنر وههاي ملي در گر مورد نياز در سطح

 ها در استان هاي تخصصي فعاليت اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش هاي فني و حرفه توسعة آموزش -

  
با توجه به نقش و وظايف تعيين شده براي استان در عرصة ملي و توان آن در پذيرش 

  : به شرح زير خواهد بود1400هاي جديد و جمعيت، تحوالت جمعيتي استان تا سال  فعاليت

سهم استان از اشتغال بخشهاي صنعتي و خدمات نسبت به وضعيت كنوني آن در كشور افزايش خواهد  -
 .داشت و در فعاليتهاي كشاورزي با كاهش اندك مواجه خواهد بود

 سهم استان از كل جمعيت كشور نسبت به سهم فعلي آن افزايش خواهد يافت و سطح جمعيتي آن به  -
 . ميليون نفر خواهد رسيد5/1حدود 

 با توجه به تركيب مشاغل پيش بيني شده و توان جوامع روستايي در نگهداشت جمعيت ، نسبت شهرنشيني  -
 .  درصد خواهد رسيد85در اين استان به حدود 

  )32نقشة شمارة: ها مجموعة نقشه(

  
  


