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پيشينه و الزامات قانوني تدوين اسناد آمايش

ارزيابي آسيب شناختي آمايش سرزمين در ايران

قانون برنامه ششم توسعه( 26)ماده « الف»بند « 1»واكاوي عملكرد دولت در ارتباط با جزء 

(نسخه تلفيق)مهم ترين نكات پيرامون سند ملي آمايش سرزمين 

مهم ترين نكات پيرامون اسناد آمايش استاني

مهم ترين نكات پيرامون سند آمايش ملي

يبا ساير اسناد سياستي با تأكيد بر استراتژي توسعه صنعتآمايشواكاوي رابطه اسناد 

اهميت آمايش فراملي و ديپلماسي اقتصادي در توسعه فضايي
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قانون اساسي48قانون اجراي اصل •

سياست هاي كلي آمايش سرزمين•

قانون برنامه چهارم توسعه•

توسعهپنجم قانون برنامه •

قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه•

توسعهششم قانون برنامه •

1383اقدامات قانوني الزم براي اجراي آن  از آغاز سال و انجام آمايش سرزمين تكليف دولت به تهيه طرح 

قره اي،  اقتصرادي، تعرادل هراي منط   كرارايي و برازدهي   ارتقراء  سررزميني،  ملي و يكپارچگي توسعه منابع انساني، 
جغرافيرايي،  امنيتي و دفاعي، استفاده از موقعيرت ممتراز  فعاليت، مالحظات و زيست فضاي مناسب سامان بخشي 

طبيعي و محيط زيست، احيا و بهره وري بهينه از سرمايه ها، منابع حفظ

برنامهاجراي سند ملي آمايش سرزمين از ابتداي (: 72)ماده 
لي توسرعه  ملي توسعه بخش و سندهاي متكليف دولت به تهيه لوايح بودجه سنواتي بر اساس سندهاي (: 72)تبصره ماده 

استان
ن بخشي، بين عنوان مرجع اصلي هماهنگي هاي بيملي به كالبدي و اسناد ملي آمايش تكليف دولت به استفاده از (: 74)ماده 

ت جهراني،  برا تحروال  متناسرب  سند ملي آمايش بهنگام سازي و منطقه اي در تصميم گيري هاي اجرايي-منطقه اي و بخشي
فنيمنطقه اي، علمي و 

عيين منطقه بندي كشور از ديدگاه آمايش سرزمين و ايجاد نهادهاي هماهنگ كننده و تدر خصوص به دولت اجازه (: 77)ماده 
استانيمنظور هماهنگي در امور عمراني و توسعه اي بين به وظايف آن ها در سطح فرااستاني 

عه اي و عنوان دو اصل مهم كليه فعاليت هاي توسر به « پايداري محيطي»و « آمايش سرزمين»معرفي (: 181)ماده 
سرمايه گذاري هاي ملي و استاني 

جمهرور  با مسئوليت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس« شوراي آمايش سرزمين»تشكيل (: 182)ماده 
برنامه ها و و تصويببررسي )سرزميني هماهنگي و نظارت بر تهيه و اجراي برنامه ها و طرح هاي توسعه به منظور 

وراي وظرايف اصرلي شر   از طرح هاي توسعه سرزميني در سطوح ملي، منطقه اي و استاني و نظارت بر اجراي آن ها 
(يادشده است

ه منظرور  تشكيل شوراي عالي آمايش سرزمين با مسئوليت رئيس سازمان برنامره و بودجره كشرور بر    (: 32)ماده 
:وظايف شورا عبارتند از. استقرار نظام راهبري توسعه سرزمين و نظارت بر اجراي آن

آنو نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمين و تنظيم روابط اركان و اجزاي بررسي •
لري،  ، تصويب، هماهنگي و نظارت مستمر بر تهيه برنامه ها و طررح هراي توسرعه سررزمين در سرطوح م     بررسي•

استانيمنطقه اي و 
استانيبرنامه هاي اجرايي آمايش سرزمين و اسناد آمايش ملي، منطقه اي و بررسي •
لكررد  بر اجراي اصول و ضوابط ملي آمايش سرزمين در سطوح ملي، منطقره اي و اسرتاني و ارزيرابي عم   نظارت •

ذي ربطدستگاه هاي اجرايي 
و درصد از اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي طبق رويكرد تمركززدايي30تكليف دولت به توزيع (: 7)ماده « ح»بند 

اثربخشي مديريت اجرايي در مراكز استان ها به شوراي برنامه ريزي استان ها

جرراي  تكليف دولت به تهيه اسناد ملي و استاني آمايش سرزمين در طول سال اول ا(: 26)ماده « الف»بند ( 1)جزء 
قانون برنامه و اجراي آن از سال دوم

تكليف وزارت صمت به تهيه فهرست اولويرت هراي صرنعتي برا رعايرت مالحظرات آمرايش        (: 46)ماده « الف»بند 
سرزميني و تعادل بخشي منطقه اي و اخذ مصوبه هيأت وزيران با اولويت صنايع معدني

تكليرف وزارت راه و شهرسرازي نسربت بره اسرتقرار سرامانه يكپارچره اطالعرات مكراني و          (: 59)ماده « ت»بند 
ش زيرساخت هاي مورد نياز آن به منظور تحقق اموري نظير طرح هاي توسعه و عمران شرهري و روسرتايي و آمراي   

سرزمين
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سرزمين؛آمايشتعريفرويبرتوافقعدم.1
.داردمتفاوتيتعاريفسايرينوشهرسازيومعماريحوزهاساتيدجغرافيدانان،اقتصاددانان،ديدگاهازسرزمينآمايش

فضاهاكليههكميشودفرضآندرونداشتهحساسيتفضابهنسبترويكرديكايران؛درسرزمينآمايشمطالعاتنظريمبنايبودننامشخص.2
.استبرخورداربااليياهميتازفضامسئلهديگررويكرددراماميشوند؛همگرامتوازناقتصاديرشدمسيريكبهمناطقتماميبلندمدت،دروهستندهمگن

ومالحظاتازتصويريكهزمانيمختلف؛سطوحدرناهماهنگي هابروزوسرزمينآمايشروش شناختيمبنايضعفوساختارنبودنروشمند.3
بردنبينازهمترمآنازومنابعاتالفدرواقعشودمنطقهاييااستانيآمايشاسنادتدوينبهاقداماينكهباشيم،نداشتهكشورمليسطحدروكالنبرنامههاي

.استتوسعهبهدستيابيفرصت

ناظر؛نهادهايوقانونيالزاماتدرموجودكاستي هاي.4

كشور؛توسعهبرنامههايدرقانونيالزامدورهسهباسرزمينآمايشبرمبتنيبرنامههايتدوينتحققعدم
كندخارجاولويتازراسالچهارازبيشموادقانونيالزاماتاجراي،سازوكاركهاستشدهموجبكشوردردولتهاچهارسالهساختار.
استبودهضعيفزمينهايندرقانونيالزاماتاجرايبرناظرنهادبهعنواننيزاسالميشورايمجلسعملكرد.

سازمانمنطقهاييزيبرنامهردفترسرزمينآمايشتشكيالتيجايگاهدرابهاماتيآن؛اختياراتوساختاركشور،درآمايشمتولينهادپيرامونمشكالت.5
.داردوجودشهرسازيومسكنوزارتوظايفباتداخلوبرنامهوبودجه

غيره؛وجامعكالبدي،طرح هايكناردرسرزمينآمايشجايگاهبودننامشخص.6
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سرزمين؛آمايشبرنامه هايبهدولتتصميم گيريساختارونگرش.1

ميسازدناممكنمواردبرخيدرودشواررااتخاذيسياستهاياصالحتصميمگيري،فرآيندبراثرگذاررانتينظام.
اينبهيدنبخشعينيتنهاديسازوكارشدهموجبمسئلهاينونگرفتهصورتآنضرورتهايوالزمداناييظرفيتايجادزمينهدربايستهاياقدامات

.گردند«خاصپروژههاي»و«پژوهشهاومطالعات»نظيررانتهايتوزيعبرايمحمليبهتبديلمقوله

برنامه ريزي؛نظامبودنتك ساحتي.2

استنگرفتهنظردرراقواسايروبودهمجريهقوهبهمتكياغلبكشوردركنونتاشدهانجامآمايشمطالعات.
صورتآمايشفرآينددرمشاركتبهمنظورقواسايرازسويآنچهعمالً.داردغيردولتينهادهايوقواتماممداخلهبهنيازوبودهچندجانبهموضوعيكآمايش

اختياراتوناسيكارشظرفيتمنظرازكهدادهقراربرنامهوبودجهايسازماندوشبررامسئوليتبارنيزدولتوبودهدولتبهقانونتكليفصرفاًگرفته،
.استشدهناتوانبسيار

سياستگذاري؛بهاعتمادكاهشبحران.3

وتصميماتبهنسبتعمومياعتمادكاهشبحرانبروزموجبمردم؛وكشوربرايجديهزينههايايجادوكارشناسيپشتوانهبدونتصميمات
.استشدهدولتسياستهاي

وپروژههااجرايكهاستدرحالياينگرفته؛نظردرمردممشاركتبرايناچيزيبسيارنقشكهاستبهگونهايكشورتصميمگيرينظامعملكردنحوه
.نيستامكانپذيرمردمپذيرشومشاركتبدونبزرگطرحهاي
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:  قانون برنامه ششم توسعه( 26)ماده « الف»بند « 1»جزء 
ش سرزمين از سند آمايش سرزمين ملي و استاني را تهيه كند و پس از تصويب شوراي عالي آمايبرنامه؛ قانون سال اول اجراي موظف است در طول دولت 

.سال دوم اجراي قانون برنامه به اجراء در آورد

اقدامات 
دولت

مه تدوين دانشنا. 9
توسعه كشور

سند . 1
جهت گيري هاي 

ملي آمايش

منطقه بندي . 2
آمايشي كشور 

ايجاد ساز و كار. 3
شوراي توسعه 

منطقه اي

چشم اندازهاي .4
بلندمدت توسعه

گانه9مناطق 

چشم اندازهاي .5
بلندمدت توسعه

گانه 31استان هاي 

نظام يكپارچه .6
برنامه ريزي و 

مديريت توسعه 
سرزمين

اسناد مطالعات. 7
آمايش استان هاي

كشور

خانه تكميل كتاب. 8
عهالكترونيك توس
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بازگشت

آنكهحال.دباشحاكمآنبرتوسعه ايانديشهوكنندپيروي«توسعه محور»اصوليكازسرزمينآمايشمليضوابطمي رودانتظار1.
.استشدهتدوينتوسعهاستراتژيكدامبرمبناينيستمشخصوداشتهآرزووآمالماهيتبيشترمذكورضوابطبندهاياغلب

بامذكورطرح هاينسبتآنكهحالشده،اشاره«اشتغالزاطرح هايدرسرمايه گذاريتشويق»به(1)ماده«8»بند«2»جزءدر2.
.نيستمشخصمليتوسعهنقشهوكشورصنعتيتوسعهاستراتژي

ش هاييتالاغلبماندنناكامموجبمسئلهاينمي رسدبه نظر.داردوجودمعرفتيجديخألهايكشوردرسرزمينآمايشزمينهدر3.
.استصورت گرفتهسرزمينآمايشزمينهدركنونتاكهشده

.نيستمشخص مذكورضوابطدرانتخاب هاوطبقه بندي هاازبسيارينظريمبنايومنطق4.



12

استان هامناطق

سمنانگلستانمازندرانگيالن1

كردستاناردبيلآذربايجان غربيآذربايجان شرقي2

ايالملرستانكرمانشاههمدان3

خوزستانچهارمحال و بختيارياصفهان4

كهگيلويه و بويراحمدبوشهرفارس5

البرزقمتهران6

مركزيقزوينزنجان7

هرمزگانسيستان وبلوچستانكرمانيزد8

خراسان شماليخراسان رضويخراسان جنوبي9

بازگشت
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1382

سازمان مديريت 1381/6/16مورخ 101.107695بنا به پيشنهاد شماره 1382/3/28هيئت وزيران در جلسه مورخ •
قانون برنامره سروم توسرعه اقتصرادي، اجتمراعي و فرهنگري       ( 70)ماده « 1»و برنامه ريزي كشور و به استناد تبصره 

.جمهوري اسالمي ايران آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان را تصويب كردند

1387

بنرا بره پيشرنهاد معاونرت     1385/2/9هر مورخ 34918ت /11034وزراي عضو كارگروه موضوع تصويب نامه شماره •
تنفيذي قرانون برنامره سروم توسرعه،     ( 70)ماده « 1»برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد تبصره 

.ندقانون برنامه چهارم توسعه، آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان را تصويب كرد( 83)موضوع ماده 

1390

هبورئيس جمهورراهبردينظارتوبرنامه ريزيمعاونتپيشنهادبهبنا1390/7/20مورخجلسهدروزيرانهيئت•
وسعهتوبرنامه ريزيشورايآيين نامهايران،اسالميجمهوريتوسعهپنجمبرنامهقانون(178)ماده«هر»بنداستناد
.كردندتصويبرااستان

1394

دهما«هر»بنداستنادبهوكشوربرنامه ريزيومديريتسازمانپيشنهادبه1394/3/17جلسهدروزيرانهيئت•
رااستانهتوسعوبرنامه ريزيشورايآيين نامهايراناسالميجمهوريتوسعهپنجمپنج سالهبرنامهقانون(178)

.كردندتصويب

بازگشت
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نامشخص بودن ارتباط اسناد مطالعات استان ها با سند ملي آمايش و چشم اندازهاي بلندمدت مناطق در  
فرآيند برنامه ريزي مبتني بر آمايش سرزمين

سن  مل   ما    
سر مین

 هت گیری  ای  
بلن م ت منطقه ای

سن   ما    
استا   ا

برنامه    ی م تن  بر  ما   سر مین
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توافق بر  وی مفا یم كلی یع م . 2

محتوا   سن   ما   مل ا رادات . 3

سن   ما   مل شكل  ا رادات . 4

ن  ت و ن ود  ال امات ح اقل  فرا م . 1
 ما   سر مینسن  
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ضرو ت و ود خواسته مشخص برای توسعه كشو 

ال ام و ود  ك دولت توسعه گرا

و ود استراتژی توسعه صنعت  كا  م 

ضرو ت و ود نظام  ما ی قابل اتكا

نیا  به ظرفیت با كفا ت ب نه ا را   كشو 

توافق بر  وی مفا یم كلی یع م . 2

محتوا   سن   ما   مل ا رادات . 3

سن   ما   مل شكل  ا رادات . 4

ن  ت و ن ود  ال امات ح اقل  فرا م . 1
 ما   سر مینسن  



18

توافق بر  وی مفا یم كلی یع م . 2

محتوا   سن   ما   مل ا رادات . 3

سن   ما   مل شكل  ا رادات . 4

ن  ت و ن ود  ال امات ح اقل  فرا م . 1
 ما   سر مینسن  

آمرايش  همه چيزخرواهي اسرناد  )عدم توافق بر اولويت تدوين سند ملي بر اسناد استاني 
(استاني در غياب سند ملي آمايش و ابهام در تقسيم كار ملي استان ها

نعدم وجود درک مشخص از توسعه يا مفهوم برنامه ريزي منطقه اي و آمايش سرزمي

حمرل و  ونامشخص بودن جايگاه اسناد جامع توسعه بخشي نظير سند جامع آب، انرژي
نقل و طرح هاي جامع و كالبدي استان ها در تدوين اسناد آمايش ملي و استاني
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توافق بر  وی مفا یم كلی یع م . 2

محتوا   سن   ما   مل ا رادات . 3

سن   ما   مل شكل  ا رادات . 4

ن  ت و ن ود  ال امات ح اقل  فرا م . 1
 ما   سر مینسن  

سن  مل   ما   سر مین وش شناس  ا رادات مربوط به م نای نظری و .1-3

ا رادات مربوط به توصیف وضع مو ود د  سن  مل   ما   سر مین. 2-3

ا رادات مربوط به برنامه    ی  ا  ردی و پیشنهادات د  سن  مل   ما   سر مین.3-3

ا رادات مربوط به پا ه  ا و اطالعات  ما ی د  سن  مل   ما   سر مین. 4-3

نا رادات مربوط به بخ   ا و موضوعات مختلف د  سن  مل   ما   سر می. ۵-3

موا د مغفول د  سن  مل   ما   سر مین. ۶-3

بع یبخ  
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توافق بر  وی مفا یم كلی یع م . 2

محتوا   سن   ما   مل ا رادات . 3

سن   ما   مل شكل  ا رادات . 4

ن  ت و ن ود  ال امات ح اقل  فرا م . 1
 ما   سر مینسن  

ا رادات مربوط به م نای نظری و  وش سناس  سن  مل   ما   سر مین.1-3
استفاده،در مفاهیم، مبانی نظری و روش های مورد ابهام •
اساسی نظیر تولید، نوآوری و اشتغال در انتخاب مبانی نظری،مفاهیم عدم توجه به •
تکیه بر پیش فرض های نادرست در انتخاب مبانی نظری،•
ظنر  از من( توسنهه پامندار  )وجود انتقادات جدی به مبنای نظری مورد استفاده در سنند تففینآ آمنامش مفنی     •

بنودن  انتزاعی بودن و مبهم بودن سیاست های پیشنهادی، تمرکز زماد بر مباحث زمسنت مییینی و لنوک    

رومکرد مذکور برای کشورهای فقیر،
،مفیفقدان تیفیل های آمنده نگری و آمنده پژوهی کافی در سند تففیآ آمامش •
صنهتی،ستانده برای اولومت بندی رشته فهالیت های -مناسب نبودن جدول داده•
جهنت  ( روش حنذ  فرينی  )سنتانده  -در نظر گنرفت  فنروض نادرسنت جهنت بهنره گینری از تیفینل داده       •

اولومت بندی صنامع،
فی،مستانده از جمفه يهف های ام  روش به عنوان میور تیفیل سند آمامش -امستای تیفیل دادهنگاه •
کشور،ستانده به سیح توسهه مافتگی و داشته های -عدم توجه روش داده•
راکنده،پعدم استفاده از مدل تصمیم گیری چند مهیاره مبتنی بر داده ها و تیفیل ها جهت تففیآ میالهات •
برنامه رمزیفرامندنگاه میفآ انگارانه به سند آمامش و بی توجهی به ام  مهم که آمامش مك جزء از •

.استابزاری برای دستیابی به چشم انداز و 
با گشت
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ا رادات مربوط به توصیف وضع مو ود د  سن  مل   ما   سر مین. 2-3
سهم باالمی از میالهات سند آمامش به توصیف ويع موجود،تخصیص •
کشور،... خام و نامنسجم از ويع موجود شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و توصیف •
به روندهای شکل دهنده ويع موجود و عفل تداوم روندهای مهیوب،بی توجهی •
ای ارائه آمار و اطالعات در ارتباط با شاخص های کفیدی میالهات شهری و منیقه ای نظیر تهداد میفه هن عدم •

،...غیررسمی، سرانه کاربری های تجاری، روستاهای تخفیه شده، تهداد کسب و کاردهای استارت آپی و 
،ففزیتوجه به زنجیره ارزش میصوالت مهدنی و عدم •
،مهدنابهام در آمارهای ارائه شده در ارتباط با رشد اقتصادی بخش وجود •
،کشوردر تبیی  ويهیت بخش مهدن و ذخامر مهدنی کفی گومی •
. «خام فروشی»ارائه داده های قابل اتکا در ارتباط با عدم •

با گشت

توافق بر  وی مفا یم كلی یع م . 2

محتوا   سن   ما   مل ا رادات . 3

سن   ما   مل شكل  ا رادات . 4

ن  ت و ن ود  ال امات ح اقل  فرا م . 1
 ما   سر مینسن  
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ا رادات مربوط به برنامه    ی  ا  ردی و پیشنهادات د  سن  مل   ما   سر مین.3-3
با راهبردها و سیاست های پیشنهادی،( ويهیت موجود)يهیف میالهات پامه پیوند •
ا، در شناسنامی مسنائل و راهکارهنای پیشننهادی و اسنتفاده از عبنارات ابهنام آمینزی نظینر ارتقن          کفی گنومی  •

که هیچ زمان مشخصی نداشته و مسئولیت و الزامی جهت تیقآ به همراه ندارد،... زمینه سازی و 
،توسههاولومت بندی مشخص در تهیی  اهدا ، راهبردها و پیشران های نبود •
امکان برقراری رابیه متناظر میان اهدا  و راهبردهای پیشنهادی،عدم •
،سیاست هادر تفکیك مرز بی  اهدا ، راهبردها و ناتوانی •
امرادات مفهومی در شناسامی نقاط قوت، يهف، فرصت و تهدمد،وجود •
،تهاجمیعدم ارائه راهبردهای و SWOTبودن ارتباط راهبردهای پیشنهادی با نامشخص •
،مفیو فراگیر نبودن سنارموهای پیشنهادی در سند تففیآ آمامش جامع •
،آمندهسال 25سند مفی آمامش در ارائه چشم انداز برای افآ ناتوانی •
،چشم اندازراهبردی تهدد خیای •
،آنهااهدا  و عدم قابفیت اندازه گیری تهدد •
،شدهقابفیت اندازه گیری، کدگذاری، شناسامی و اعتبارسنجی اهدا  میرح نداشت  •
،آتیانهیا  پذمری سند مفی آمامش در برابر عدم قیهیت ها و تیوالت عدم •
،امده آلدر چگونگی حرکت از شرامط فهفی به شرامط ابهام •
،ناطآاتکا بر سنجه فاصفه خیی به جای کیفیت ما میزان عمفکرد در سنجش فرصت های اعیا شده به م•
،مفیدر چگونگی تففیآ مافته های استانی و ارائه سازمان فضامی ابهام •
با گشت.ناکاملراهبردها و سیاست های ارائه •

توافق بر  وی مفا یم كلی یع م . 2

محتوا   سن   ما   مل ا رادات . 3

سن   ما   مل شكل  ا رادات . 4

ن  ت و ن ود  ال امات ح اقل  فرا م . 1
 ما   سر مینسن  
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ا رادات مربوط به پا ه  ا و اطالعات  ما ی د  سن  مل   ما   سر مین. 4-3
،مبهمارجاعات و پامه های اطالعاتی •
ارائه اطالعات آماری بدون تیفیل مکفی،•
،متهدداشتباهات و تناقضات آماری •
،صمتعدم گردآوری اطالعات و داده های بخش مهدن کشور به صورت نظام مند و قابل اعتماد توسط وزارت •
،مفیقدممی و از هم گسسته بودن آمارها و اطالعات درج شده در سند تففیآ آمامش •
،مهدنوجود تناقضات آماری در بخش •
،ارتباطاتعفم و فناوری در بخش فناوری اطالعات و ارك های پدر ارائه نقشه های مربوط به تهداد اشتباه •
،حرفه ایيرورت تکمیل پامگاه اطالعاتی موجود از منظر فهرست هنرستان های فنی و •
،شماتیكارائه تیفیل های نادرست با تکیه بر اشکال •
،فرونشستامراد در نقشه های مربوط به •
.(درصد ذکر شده است0.1درصد 1به جای )اشتباه در ارائه آمار سهم جمهیت امران از جمهیت جهان •

با گشت

توافق بر  وی مفا یم كلی یع م . 2

محتوا   سن   ما   مل ا رادات . 3

سن   ما   مل شكل  ا رادات . 4

ن  ت و ن ود  ال امات ح اقل  فرا م . 1
 ما   سر مینسن  
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سر مینا رادات مربوط به بخ   ا و موضوعات مختلف د  سن  مل   ما   . ۵-3

سیاسی-امرادات سند تففیآ آمامش مفی از منظر مالحظات جغرافیامی-الف

امرادات سند تففیآ آمامش مفی از منظر مالحظات منیقه ای-ب

صنهتیامرادات سند تففیآ آمامش مفی از منظر مالحظات تولید -ج

امرادات سند تففیآ آمامش مفی از منظر مالحظات بخش حمل و نقل-د

دفاعی-امرادات سند تففیآ آمامش مفی از منظر مالحظات امنیتی-هن

انرژیامرادات سند تففیآ آمامش مفی از منظر مالحظات بخش -و

مهدنیامرادات سند تففیآ آمامش مفی از منظر مالحظات بخش مهدن و صنامع -ز

زمستامرادات سند تففیآ آمامش مفی از منظر مالحظات مییط -ح

اطالعاتامرادات سند تففیآ آمامش مفی از منظر مالحظات بخش فناوری ارتباطات و -ط

آبامرادات سند تففیآ آمامش مفی از منظر مالحظات بخش -ی

فناوریامرادات سند تففیآ آمامش مفی از منظر مالحظات توسهه و -ك

با گشتوگردشگریامرادات سند تففیآ آمامش مفی از منظر مالحظات بخش میراث فرهنگی -ل

توافق بر  وی مفا یم كلی یع م . 2

محتوا   سن   ما   مل ا رادات . 3

سن   ما   مل شكل  ا رادات . 4

ن  ت و ن ود  ال امات ح اقل  فرا م . 1
 ما   سر مینسن  
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سر مینا رادات مربوط به بخ   ا و موضوعات مختلف د  سن  مل   ما   . ۵-3
سیاس -ا رادات سن  تلفیق  ما   مل  ا  منظر مالحظات  غرافیا  -الف
فرامفی،عدم توجه بامسته به مفاهیم و مقیاس های جغرافیای سیاسی در سیح میفی، منیقه ای و حتی •
سیاسی،عدم توجه به مرزبندی ها و طبقه بندی های عمفیاتی و واقهیات اساسی جغرافیای •
مد ران تمرکزگرامی شدلیاظ نکردن مسئفه اساسی ناکارآمد بودن سیستم کنونی تقسیمات کشوری امران برای تدوم  سند مفی آمامش سرزمی  به دلیل بی•

اداری،و بفند بودن سیستم تقسیماتی و به تبع آن نظام 
کشور،عدم پیشنهاد بهینه تقسیمات سیاسی فضا در •
سرزمینی،عدم توجه به الزامات سیاست های خارجی در تیقآ آمامش •
بی توجهی به تیفیل های مرتبط با دموان ساالری و نقش آن در امجاد دستاوردهای توسهه ای،•
خارجی،مبهم و کفی بودن هد  گذاری های سند آمامش مفی در بخش سیاست •
آنها،نامشخص بودن منیآ احصاء سیاست های بخش سیاست  خارجی و ابهام در نیوه پیاده سازی •
کشورها،عدم توجه به لزوم بازنگری سیاست های بی  المففی و برقراری ارتباط با سامر •
بی  المففی،تأکید بر اهمیت عضومت و مشارکت فهال در کنوانسیون ها و مهاهدات عدم درکت مکفی از يرورت •
.کشورهاشدن و همکاری جدی سفارتخانه ها در همه فهال عدم توجه بامسته به لزوم •

با گشت
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سر مینا رادات مربوط به بخ   ا و موضوعات مختلف د  سن  مل   ما   . ۵-3
منطقه ایا رادات سن  تلفیق  ما   مل  ا  منظر مالحظات -ب
عدم تبیی  جامگاه دولت های میفی و اختیارات آنها،•
بی توجهی به تأثیر سیاست گذاری های مفی بر برنامه های توسهه منیقه ای و لزوم هماهنگی حداکثری میان برنامه های مفی و منیقه ای،•
ارائه الگوهای همسان برای توسهه شهرستان های استان ها بدون توجه به مسئفه اساسی قابفیت ها،•
تمرکززدامی،توجه به تراکم زدامی از سرزمی  و غففت از تمرکززدامی و عدم ارائه مك برنامه عمفیاتی و گام به گام جهت •
کشور،مغامرت امجاد مك استان جدمد برای توسهه منیقه مکران با اسناد باالدستی و قوانی  •
مرزی،تقفیل مفهوم مناطآ مرزی به استان های •
کالنشهری،عدم توجه به مفهوم مجموعه شهری ما منیقه •
دارند،مد نظر نگرفت  مجموعه های شهری که مصوبه قانونی •
شده،ناهمسانی تیفیل های ارائه شده تجمع شهری و سابقه سکونتگاهی در نقشه های ارائه •
شهری،عدم ارائه تهرمف دقیآ برای تجمع •
بی  المففی،نامناسب بودن سازمان فضامی ويع موجود نظام سکونتگاهی با در نظر گرفت  ارتباطات •
روستامی،تیفیل نادرست پهنه های روستامی صرفاْ با تأکید بر کاهش ما افزامش جمهیت •
.آزادنادرست بودن هد  گذاری تثبیت جمهیت برای مناطآ •

با گشت
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سر مینا رادات مربوط به بخ   ا و موضوعات مختلف د  سن  مل   ما   . ۵-3
صنعت ا رادات سن  تلفیق  ما   مل  ا  منظر مالحظات تولی  -ج
نامشخص بودن استراتژی توسهه صنهتی کشور•
در نیوه انتخاب رشته  فهالیت های صنهتی در سند تففیآ آمامش مفیابهام •
(اولومت صنهتی شدن با میورمت صنامع منابع میور ما توسهه بخش های تولیدی)عدم توجه بامسته به الگوی صنهتی شدن کشور •
کارخانه ایمغفول ماندن مسئفه حیاتی تولید، نوآوری و رقابت پذمری صنهتی به ومژه صنامع •
توسهه وزارت صمتو سند متفاوت بودن رشته فهالیت های اولومت دار صنهتی در سند مفی آمامش •
ناهمگ  بودن طبقه بندی های مورد استفاده برای اولومت بندی صنامع اولومت دار•
وجود تهاريات در اولومت های صنهتی منتخب و اهدا  تهیی  شده•
هم از منظر تولید صنهتیعدم توجه کافی به سررمزهای افقی و عمودی استان های کشور بر •
توجه ناکافی به تهامالت بی  المففی در حوزه تولیدات صنهتی•
چسبندگی به شرامط اولیه و تبهیت از روندهای گذشته در انتخاب صنامع اولومت دار•
عدم توجه بامسته به اتخاذ سیاست هامی در راستای اتصال سیستماتیك واحدهای خرد و کوچك موجود به زنجیره ارزش داخفی و خارجی•
بیمه ایغففت از يهف جدی خدمات برتر و متصل به صنهت به ومژه خدمات پولی، بانکی و •

با گشت
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سر مینا رادات مربوط به بخ   ا و موضوعات مختلف د  سن  مل   ما   . ۵-3
نقلا رادات سن  تلفیق  ما   مل  ا  منظر مالحظات بخ  حمل و -د
،1۴2۴تا سال ( بدون کم و زماد)يهف سنارمو پیشنهادی برای بخش حمل ونقل کشور تکمیل پروژه های مصوب حال حاير •
ل حوزه حمبی توجهی لزوم کنترل و تأمید تیفیل های ايافه شده به اولومت های بخش حمل و نقل در سند تدوم  شده گذشته، توسط شوراهای ذی مدخل•

،(شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای کشور و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور: نظیر)و نقل 
نقل،عدم توجه بامسته به اسناد بی  المففی و منیقه ای تهیه شده در حوزه حمل و •
امران،مغفول بودن نقش و جامگاه نظام بی  المففی و چشم انداز میتمل آمنده •
نقل،کاستی جدی در ارتباط با ارائه تیفیل های آمنده نگری در بخش حمل و نقل و به ومژه تأثیر ورود فناوری های نو در عرصه حمل و •
.شهرهاعدم لیاظ میدودمت های مرتبط با ترافیك و حمل و نقل شهری هنگام بررسی ظرفیت زمست پذمری •

با گشت
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سر مینا رادات مربوط به بخ   ا و موضوعات مختلف د  سن  مل   ما   . ۵-3
دفاع -ا رادات سن  تلفیق  ما   مل  ا  منظر مالحظات امنیت - ـ
مناطآ،بی توجهی به مسئفه امجاد امنیت مفی از منظر عدالت جغرافیامی، بالفهل شدن ظرفیت و توانامی میییی •
امنیتی،-کفی بودن اغفب چالش ها و مسائل راهبردی بخش دفاعی•
میفی،غفبه نگاه شدمد امنیتی درمناطآ مرزی و ممانهت از تفومض اختیار به مقامات •
غیريرور،تهدد مراجع تصمیم گیری و اعمال نفوذ و مداخفه نهادهای امنیتی در مسائل •
.نهادبی توجهی به اصالح نگاه امنیتی به تشکل های مردم •

با گشت
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سر مینا رادات مربوط به بخ   ا و موضوعات مختلف د  سن  مل   ما   . ۵-3
انرژیا رادات سن  تلفیق  ما   مل  ا  منظر مالحظات بخ  -و
انرژی،بودن گزاره شفا  برای امجاد رومه هامی برای امران در منیقه از منظر نامشخص •
انرژی،عدم ارائه نسخه قابل اعتنا جهت اصالح روند کنونی و روندهای توسهه دهنده آتی در بخش •
انرژی،غففت از يرورت لزوم تهیه برنامه راهبردی و سند استراتژی •
پیشنهادی در بخش انرژی،عدم تیابآ اهدا  با راهبردهای •
انرژی، مشخص نبودن شاخص های قابل اندازه گیری در اولومت بندی های بخش •
پیشی ،تکرار اهدا  مربوط به ارتقاء بهره وری و کاهش شدت انرژی در قوانی  •
.پاكعدم توجه بامسته به لزوم رفع میدودمت ها در دسترسی به فناوری های نوم  به خصوص در زمینه انرژی های نو و •

با گشت
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سر مینا رادات مربوط به بخ   ا و موضوعات مختلف د  سن  مل   ما   . ۵-3
ا رادات سن  تلفیق  ما   مل  ا  منظر مالحظات بخ  مع   و صنا ع مع ن - 
مهدن،در میران آب مصر  شده در بخش ابهام •
مهدن،نامشخص بودن کدهای تهرفه ای برای تیفیل تجارت در بخش •
کشور،بخش مهدن با سامر بخش های ارتباط غففت از •
کشور،بی توجهی به اهمیت بخش بازمافت ففزات و مواد مهدنی در •
دانش بنیان،عدم توجه به يرورت همکاری های بخش مهدن و صنامع مهدنی با دانشگاه ها و شرکت های •
پیشرفت،از منظر میزان مهدن نامشخص بودن ويهیت طرح های عمرانی بخش •
.کشورعدم توجه به نقش بخش مهدن در تیوالت سازمان فضامی •

با گشت
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سر مینا رادات مربوط به بخ   ا و موضوعات مختلف د  سن  مل   ما   . ۵-3
  ستا رادات سن  تلفیق  ما   مل  ا  منظر مالحظات محیط -ح
میییی،احصاء مخاطرات و منابع آالمنده زمست عدم •
کشور،عدم توجه بامسته به احصاء تنوع زمستی •
کشور،توجه ناکافی به ظرفیت های بوم گردی •
اکولوژمك،کاستی های جدی در ارتباط با ارزمابی توان •
.اجتماعی-عدم لیاظ مناقشات زمست میییی•

با گشت
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سر مینا رادات مربوط به بخ   ا و موضوعات مختلف د  سن  مل   ما   . ۵-3
ا رادات سن  تلفیق  ما   مل  ا  منظر مالحظات بخ  فناو ی ا ت اطات و اطالعات-ط
رامانه ای،توجه به تولید نرم افزارهای عدم •
مصنوعی،عدم توجه بامسته به مباحث مهم نقش هوش •
توسهه ای،نادمده گرفت  امنترنت اشیاء و شهر هوشمند در ارائه راهبردهای •
نوری،در حد سوئیچ ها و فیبرهای صرفاً میدود کردن مباحث مربوط به توسهه فناوری اطالعات •
کشور،توجه ناکافی به مسئفه تبهیض و عدم توزمع مناسب امکانات آموزشی و صنهتی و دسترسی به فناوری اطالعات در •
ارتباطات،بی توجهی به مويوع اساسی تولید میتوا در بخش فناوری اطالعات و •
.توسههعدم توجه به ماهیت شبکه ای ناشی از دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات در تیول الگوهای •

با گشت
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سر مینا رادات مربوط به بخ   ا و موضوعات مختلف د  سن  مل   ما   . ۵-3
ا رادات سن  تلفیق  ما   مل  ا  منظر مالحظات بخ   ب-ی
آب،نامشخص بودن جامگاه فرابخش •
آب،کفی بودن پیشنهادات ارائه شده در اتباط با استقرار و جاری سازی رومکرد حکمرانی پامدار •
اقفیم،عدم توجه بامسته به جنبه کاهش منابع آب در اثر تغییر •
کشور،مبنای کارشناسی برآورد منابع آب موجود در بودن نامشخص •
مهدنی،عدم لیاظ میدودمت های بخش آب در اولومت های صنهتی و •
آب،اجتماعی مرتبط با بخش -عدم توجه بامسته به تنش های اقتصادی•
استانی،نامشخص بودن ارتباط سند آمامش مفی با طرح جامع آب و برش های مختفف حويه ای •
همسامه،عدم توجه به مسئفه اساسی و مبانی دمپفماسی آب در تهامل با کشورهای •
امی ففینآ نهن  عدم ارتباط مفموس میان گزارش های بررسی و تیفیل اسناد فرادست، بررسی و تیفیل ويع موجود و برنامه رمزی و سیاستگذاری با گنزارش ت •

آب،سند آمامش در بخش 
.آبارائه نکردن سنارموهای مرتبط با عدم قیهیت های بخش •

با گشت
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سر مینا رادات مربوط به بخ   ا و موضوعات مختلف د  سن  مل   ما   . ۵-3
ا رادات سن  تلفیق  ما   مل  ا  منظر مالحظات توسعه و فناو ی-ك
درما،يرورت امجاد نظام نوآوری در فناوری شیرم  سازی آب نادمده گرفت  •
نوآوری،عدم توجه به داده های اساسی مورد نیاز برای توسهه نظام مفی •
.آتیسال 25عدم تبیی  مناسب تأثیر روندهای فناورانه در •

با گشت
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سر مینا رادات مربوط به بخ   ا و موضوعات مختلف د  سن  مل   ما   . ۵-3
وگردشگریا رادات سن  تلفیق  ما   مل  ا  منظر مالحظات بخ  میراث فر نگ  -ل
گردشگری،بر پیش فرض های نادرست در بخش میراث فرهنگی و تکیه •
گردشگری،نادرست بودن برشمردن مدمرمت حوزه در مك وزارتخانه به عنوان آسیب بخش •
در سند آمامش،میراث فرهنگی وزن برجسته بودن •
امران،عدم توجه به اهمیت و يرورت رفع موانع و میدودمت های حضور گردشگران خارجی در •
گردشگری،کفی گومی های ناکارآمد در ارتباط با میراث فرهنگی و •
گردشگران،نادمده گرفت  انگیزه اصفی بیش از نیمی از •
توسهه مافته،برنامه رمزی غیربومی و بر اساس مفرويات کشورهای •
.بی  بخشیعدم توجه به مويوع گردشگری و میراث فرهنگی به صورت سیستمی و مبتنی بر فهالیت های •

با گشت
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موا د مغفول د  سن  مل   ما   سر مین. ۶-3
عدم اتخاذ رومکرد مشخص نسبت به طرح انتقال پامتخت در سند تففیآ آمامش مفی•
کم توجهی به الزامات اجرامی و پیاده سازی سند آمامش سرزمی •
ناقص بودن برخی از موارد مرتبط با اسناد فرادست و مستندات قانوی مرتبط با آمامش سرزمی •
مغفول بودن ارتباط بی  آمامش و برنامه های توسهه و بودجه های سنواتی•
عدم بهره گیری از نظرات اتاق های استانی•
غففت از تصمیم گیری های مشارکتی در سند مفی آمامش•
پررنگ نبودن حاکمیت ساختار افقی و عمودی و تفکیك وظامف حاکمیتی و تصدی گری دولت•
ای نگهبان مشخص نبودن اهمیت جامگاه حاکمیتی قوه مقننه، قوه قضامیه، مجمع تشخیص مصفیت نظام، شور•
در مهماری الگوی سند آمامش... و 
غففت از عفل امجاد مشکالت، تنگناها و عدم بروز رشد پامدار و قابل اتکا در کشور•
عدم بهره گری از نظرات جامهه در تدوم  سند آمامش•
عدم توجه به لزوم اصالح برخی قوانی  و مقررات•
غففت از منابع انسانی در تنظیم سند آمامش به عنوان سرمامه های کشور•
غففت از اهیمت و لزوم رعامت حقوق مالکیت و دادن آزادی عمل بیشتر به بخش خصوصی•
غففت از مسئفه حیاتی کنترل فساد اداری، رانت خواری و شبکه قاچاق•
یه و حضور فهال و جدی قوه قضام)بی توجهی به يرورت برخورد جدی و قاطع با افراد سودجو و فرصت طفب •

(يابیی  دادگستری

توافق بر  وی مفا یم كلی یع م . 2

محتوا   سن   ما   مل ا رادات . 3

ا سن   ما   مل شكل  ا رادات . 4

ن  ت و ن ود  ال امات ح اقل  فرا م . 1
 ما   سر مینسن  

با گشت
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توافق بر  وی مفا یم كلی یع م . 2

محتوا   سن   ما   مل ا رادات . 3

سن   ما   مل شكل  ا رادات . 4

ن  ت و ن ود  ال امات ح اقل  فرا م . 1
 ما   سر مینسن  

...(دار، متن، نمو)تكراري بودن بخش قابل اعتنايي از محتواي گزارش ها 

وجود تيترهاي تكراري بسيار در بخش هاي مختلف

وجود ايردات تايپي در بخش هاي مختلف



39



40

توافق بر  وی مفا یم كلی یع م . 2

محتوا   سن   ما    ا رادات . 3
استان 

ن استاشكل  اسناد  ما   ا رادات . 4

ن  ت و ن ود  ال امات ح اقل  فرا م . 1
 ما   سر مینسن  

بي توجهي به روندهاي شكل دهنده وضع موجود و تداوم آن

اختصاص بخش قابل مالحظه اي از سند آمايش به توصيف وضع موجود

بي توجهي بايسته به ارتباطات بين بخشي در تحليل هاي انجام شده

توسعه اي  مغفول ماندن تحليل هاي مرتبط با كيفيت ديوان ساالري و نقش آن در ايجاد دستاوردهاي
براي استان

بي توجهي به تأثير سياست هاي ملي بر برنامه هاي منطقه اي

ار ملي همه چيزخواهي سند آمايش استان اصفهان در غياب سند ملي آمايش و ابهام در تقسيم ك
استان ها

كلي گويي در راهكارهاي پيشنهادي

وجود ايرادهاي مفهومي در شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد

نبود اولويت بندي مشخص در تعيين اهداف، راهبردها و پيشران هاي توسعه

عدم برقراري رابطه متناظر ميان اهداف و راهبردها و تناقض اهداف

ابهام در مفاهيم و روش هاي مورد استفاده در آمايش استان

به كار رفته در گزارش هامشخص نبودن برخي مفاهيم

اشتباه ها و تناقض هاي آماري متعدد

ذكر مطالب زائد و غيرضرور

بيان برخي مطالب جديد در قسمت عوامل بيروني و دروني گزارش هاي آمايش استان
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 سياست سرزميني  ( 255)راهبرد و ( 24)هدف اصلي، به ارائه 5و بيان 1424ترسيم يك چشم انداز براي افق

هاي اجراييهاي بودجه اي و ظرفيتفقدان اولويت بندي و زمان بندي و عدم توجه به محدوديت

ارائه يك سازمان فضاي مطلوب

الزامات تحقق و اجرايي شدن سند:

(13)هايصنعتيمليواستانيدرمادهتعييناولويت.1

(12)تعيينالگويكشتمليومنطقهايدرماده.2

(11)تهيهپيشنويسمصوبهآبقابلبرنامهريزيدرماده.3

(8)تعيينمنطقهبنديآمايشيوتدويناسنادآمايشمنطقهايدرماده.4

(15)تبيينالگويتوزيعفضاييومحدودهمناطقآزادوويژهاقتصاديدرماده.5

(10)تدويناليحهاصالحقانونتقسيماتسياسيكشوردرماده.6

تعيين تكليف سند در دولت جديد با توجه به گذشت حدود يكسال از آن

هماهنگي سند ملي با اسناد آمايش استاني
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كل  سیاست  ای

استراتژی توسعه

انرژی

 ب

به اشت

حمل و نقل

نقشه علم 

سن  مل   ما  

44

خشياسناد و طرح هاي جامع بكه توسط سازمان برنامه وبودجه تدوين شده با نامشخص بودن ارتباط اسناد آمايش ملي و استاني
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انسان

فعاليت

فضا

آمايش سرزمين

آمايش صنعتي مي تواند به عنوان  
ند تعيين تكليف كننده بخش فعاليت ها در س
آمايش سرزمين در نظر گرفته شود

صنايع مورد نظر مي تواند صنايع  
ساخت باشد و يا اعم از كل صنعت 

باشد

وسعه وزارتخانه هاي مختلف ارائه كننده استراتژي ت
صنعتي خواهند بود

وزارت 
نيرو

وزارت 
نفت

وزارت 
صمت

اال اسناد آمايش مصوب فعلي مي توانند به عنوان يك برنامه ريزي از پايين به ب
در نظر گرفته شده و در خدمت تدوين استراتژي توسعه صنعتي قرار گيرند

الزم به ذكر است؛ در اسناد آمايش مسائلي مانند خوشه هاي صنعتي، شهرک هاي صنعتي، سازمان هاي توسعه اي  
. به شكل بايسته مورد توجه قرار نگرفته است... و ( نظير ايدرو و اميدرو)
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عدم توجه بايسته به آمايش فراملي

جهان ناآگاهي ما:

تشديد جهاني شدن. 1

تضعيف نقش سنتي ايران به عنوان تامين كننده انرژي. 2

تحوالت جهاني و منطقه اي. 3

عدم تبيين الزامات تحقق اهداف بين المللي و نتايج آن با تاكيد بر مساله تحريم




