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 الصهفهرست خ
 سیستان و بلوچستان  و استان یمل شیآما مجموعه اسنادکتاب  

 یقانون نینظم نو در
 اول: اسناد حاکمیتیبخش

 دوم: اسناد مصوب آمایش سرزمینبخش
 

 اجرایی تشکیل شورای آمایش سرزمین نامهآییناول: مستند  قانونی و فصل
  ۱۴۲۴سرزمین در افق  دوم: سند ملی  آمایشفصل

 مصوب شورای عالی آمایش سرزمین
 ۱۴۲۴در افق  سیستان و بلوچستان  استان  سوم: سند آمایش سرزمینفصل

 مصوب شورای عالی آمایش سرزمین
   ۱۴۲۴ چهارم: سند توسعه  منطقه ساحلی مکرانفصل

 مصوب شورای عالی آمایش سرزمین
و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سالمت و  هاسیاستم: پنجفصل

 آموزش عالی در ج.ا.ا  مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی
 انی آمایش سرزمینم: سوابق تدوین اسناد ملی و استششفصل

 
 )نهادها و تشکیالت(  سوم: نظام اداره استانبخش

 )قوانین و مقررات زمینه ساز توسعه و  چهارم: نظام اداره استانبخش
 آور(الزام

 هااستان یحقوق ینولوژیاول: ترمپیوست
 دوم: نمایهپیوست

سیستان و بلوچستان و استان  یسند مل  یهاقشهن اطلس :سوموستیپ  





 

 یلیصفهرست تف
 مجموعه کتاب  

 سیستان و بلوچستان و استان  یمل شیآما اسناد
 یقانون نینظم نو در 

مقدمه به قلم دکتر سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی 
  کشور برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه

  سیستان و بلوچستان  استاندار امیپ
  پیشگفتار

 ۱ اول: اسناد حاکمیتیبخش
آمایش »ی کلی هاسیاستها و  ابالغیه اول: احکام حکومتی ناظر بر ابالغیهفصل

 ۳ رهبر معظم انقالب «سرزمین
 ۳ ( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران۱۱۰اصل )
ی اهسیاستهایی از ابالغ نظر رهبر معظم انقالب درباره مقررات نظارت بر حسن اجرای بخش

 ۴ ۲۲/۲/۱۳۹۳کلی نظام، مورخ 
 ۵ های تخصصی مجلس شورای اسالمینامه رییس مجلس به رؤسای محترم کمیسیون

ه شورای نگهبان در مورد مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسالمی با استفساری
صوب م -ی کلی نظام هاسیاستهای پنج ساله یا قانون برنامه و بودجه سالیانه با قانون برنامه

۱۱/۳/۱۳۹۳ ۵ 
 ۶ رهبر معظم انقالب ۱۲/۹/۱۳۹۰مورخ  «آمایش سرزمین»ی کلی هاسیاستابالغیه 

 
 
 
 
 
 



 

 

 شیرهبر معظم انقالب  مرتبط با آما یهاهیابالغ ریو سا یقانون اساس اصول: دومفصل
 ۹ نیسرزم
 ۹ رانیا یاسالم یجمهور یاز قانون اساس یاصول -الف
مورخ  ابالغیه «هجری شمسی ۱۴۰۴جمهوری اسالمی ایران در افق  اندازسند چشم» -ب
  رهبر معظم انقالب ۱۳/۸/۱۳۸۲
 ۱۲ نیسرزم شیرهبر معظم انقالب مرتبط با آما یابالغ یکل یهااستیس ریسا -ج

( مورخ یو فناور قاتیتحق ،ی)نظام آموزش عال یعلم و فناور یکل یهااستیاز س ییبندها
۲۹/۶/۱۳۹۳ ۱۲ 

 ۱۳ ۳۰/۲/۱۳۹۳مورخ تیجمع یکل یهااستیاز س ییبندها
 ۱۳ ۱۸/۱/۱۳۹۳سالمت مورخ  یکل یهااستیس از ییبندها
 ۱۴ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲مورخ  یاقتصاد مقاومت یکل یهاسیاستاز  ییبندها
 ۱۴ ۲۹/۰۹/۱۳۹۱نظام در بخش صنعت مورخ  یکل یهاسیاستاز  ییبندها
 ۱۵ ۲۹/۰۹/۱۳۹۱مورخ  ینظام در بخش کشاورز یکل یهاسیاستاز  ییبندها
حوادث  و یعیاز سوانح طب یو کاهش خطرات ناش یریشگیپ»نظام  یکل یهاسیاستاز  ییبندها

 ۱۵ ۲۵/۶/۱۳۸۴مورخ  «رمترقبهیغ
 ۱۷ ۲۸/۴/۱۳۹۰اشتغال مورخ  یکل یهاسیاستاز  ییبندها
 ۱۷ ۱۵/۴/۱۳۸۹مصرف مورخ  یاصالح الگو یکل یهاسیاستاز  ییبندها
 ۱۸ ۱۴/۱/۱۳۸۹مورخ  ینظام ادار یکل یهاسیاستاز  ییبندها
مورخ ( ۴۴اصل ) یکل یهاسیاست» ه»و « د»، «ب»، «الف» یبندها هیاز ابالغ ییبندها

 ۱۸ هیبا اعمال الحاق ۱/۳/۱۳۸۴
 و حوادث یعیاز سوانح طب یو کاهش خطرات ناش یریشگیپ یکل یهاسیاستاز  ییبندها

 ۱۹ ۲۵/۶/۱۳۸۴مورخ  رمترقبهیغ
 ۲۰ ۲۹/۱۱/۱۳۷۷مورخ  یگذارهیسرما قینظام بخش تشو یکل یهااستیاز س ییبندها
 ۲۱ ۲۹/۱۲/۱۳۸۹بخش مسکن مورخ  یکل یهاسیاستاز  ییبندها
 ۲۱ ۲۹/۱۱/۱۳۸۹مورخ  یبخش شهرساز یکل یهاسیاستاز  ییبندها

 ۲۱ ۳/۱۱/۱۳۷۹منابع آب مورخ  یکل یهاسیاست



 

 ۲۲ ۲۳/۱۰/۱۳۷۷مورخ  یعیمنابع طب یکل یهاسیاست
 ۲۳ عطم انقالبرهبر م یهایو سخنران« گام دوم انقالب» هیانیب: سومفصل
 یفهرست طوالن ۲۲/۱۱/۱۳۹۷مورخ  رانیخطاب به ملت ا یرهبر« گام دوم انقالب» هیانیاز ب

 ۲۳ کشور یماد یهافرصت
 ۲۴ نیسرزم شیرهبر معظم انقالب در خصوص  آما اناتیب
 ۲۴ و بلوچستان ستانیرهبر معظم انقالب در خصوص استان س اناتیب

 ۳۳ نیسرزم شیمصوب  آما اسناد: دومبخش
 ۳۵ نیسرزم شیآما یشورا لیتشک ییاجرا نامهآیین و یقانون  مستند: اولفصل
 ۳۵ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵توسعه کشور مصوب  یهابرنامه یقانون احکام دائم( ۳۲ماده )

توسعه کشور مصوبه شماره  یهابرنامه یقانون احکام دائم( ۳۲بند )الف( ماده ) ییاجرا نامهنییآ
 ۳۷ ۲۸/۸/۱۳۹۹هـ مورخ  ۵۷۲۱۰ت / ۹۷۶۴۸
 شیآما یعال یمصوب شورا ۱۴۲۴در افق  نیسرزم شیآما  یمل سند: دومفصل
 ۴۷ نیسرزم

به  نیسرزم شیآما یعال یمصوب شورا ۱۴۲۴در افق  نیسرزم شیآما ینامه مصوبه سند مل
 ۴۷ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹مورخ  ۷۱۵۰۳۱شماره 

به  یابالغ نیرزمس شیآما یعال یمصوب شورا ۱۴۲۴در افق  نیسرزم شیآما یمتن سند مل
 ۴۹ نیسرزم شیآما یعال یشورا سییر ۲۷/۱۲/۱۳۹۹مورخ  ۷۱۵۰۳۱شماره 
 ۴۹           و اصطالحات فیتعار -۱ماده 
 ۴۹                                              در افق نیسرزم ییتوسعه فضا اندازچشم -۲ماده 

 ۵۲                                                                                                    اهداف -۳ماده  
 ۵۲                                    ینیسرزم یهااستیو س راهبردها -۴ماده 
 یبا کشورها یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیو مناسبات س وندهایو ارتقاء پ جادیا -۱

 ۵۲ منطقه و جهان
 ۵۶ یالمللنیو ب یامنطقه یتیترانز یکشور در شبکه گذرراه ها یلنقش مفص تیتقو -۲
کشور در  یالمللنیب گاهیو ارتقاء جا یالمللنیب دیتول دیجد یهارهیزنج جادیو ا یسازشبکه -۳ 

 ۶۵ یالمللنیو ب یاو توسعه مبادالت منطقه یانرژ نهیدر زم ژهیوبه یجهان یبازارها
 ۶۶ نیسرزم یهاو تخصص هاتیقابل ها،تیاسب با مزبه اقتصاد متن یبخشتنوع -۴



 

 

 داریهوشمند و پا یو استقرار کشاورز یبرداراصالح ساختار و نظام بهره ،یتحول کشاورز -۵
 ۶۷ ستیز طیآب و مح ،ییغذا تیاز امن نانیبا حصول اطم

 ۶۸ یانرژ دیبه منابع تول یبخشو تنوع یکاهش شدت انرژ ،یورارتقاء بهره -۶
 ۷۰ تیجمع یو حفظ جوان یانسان هیسرما زشیسالمت، مهارت و انگ ،ییایتقاء پوار -۷
 ۷۱ یعیو منابع طب ستیزطیتوسعه با مح یسازگار -۸
 ۷۳ تیو جمع تیمطلوب استقرار فعال یالگو یبر مبنا ازیموردن داریآب پا نیتأم -۹

 نیب یفیو ک یمک یآب و تعادل بخش داریپا ییحکمروا کردیرو یسازیاستقرار و جار -۱۰
 ۷۴ منابع و مصارف

 ۷۶ یصنعت یهاتیفعال رهیبه زنج یدهکشور و شکل عیاستقرار صنا یسامانده -۱۱
 ۷۸ یمحصوالت کشاورز دیتول یقلمروها ییفضا ییبازآرا -۱۲
و  یبه شبکه چند مرکز یاز تک مرکز نیسرزم یشبکه شهر یالگو رییو تغ ییتمرکززدا -۱۳

 ۸۲ یچند سطح
 ۸۵ نیدر مناطق مختلف سرزم یمطلوب توسعه نظام سکونتگاه یالگو یسازادهیپ -۱۴
 ۸۶ یریجامعه عشا ستیو ز یمعنو راثیم تینظام کوچ، حفظ و تقو ییایارتقاء پو -۱۵
ودن محور ب دیتول تیو ماه ییایبر ارتقاء پو دیدر روستاها با تأک تیحفظ و جذب جمع -۱۶

 ۸۶ روستاها
 یو گسترش گردشگر رانیا یعیو طب یخیتار ،یفرهنگ راثیه مو آواز یارتقاء گردشگر -۱۷

 ۸۷ نیمحور، فرهنگ مبنا، خالق و متنوع در پهنه سرزمبوم آورد، اجتماع
در  به آن یو ارتقاء دسترس یالمللنیاطالعات، ارتقاء ارتباطات ب یتوسعه شبکه مل -۱۸

 ۹۰ تیو جمع تیاستقرار فعال یقلمروها
 یهامتناسب با کانون کیو لجست یبیشبکه حمل و نقل ترک یوستگیو پ یسازمانده -۱۹

 ۹۱ تیو جمع تیاستقرار فعال
 ریزاج ،یمناطق مرز ژهیوتراکم بهدر مناطق مستعد کم تیو توسعه فعال تیجمع شیافزا -۲۰

 ۹۲ یجنوب و سواحل یراهبرد
 ۹۳ گرامحور و مردمعدالت  ینیسرزم ییو نظام حکمروا یاجتماع هیارتقاء سرما -۲۱
 ۹۴ یاسالم -یرانیا تیو ارتقاء هو یانسجام مل تیتقو -۲۲
 ۹۴ جانبه و بازدارندههمه تیامن نیتأم -۲۳



 

در  تیو فعال تیدر استقرار جمع رعاملیو پدافند غ یمالحظات و الزامات دفاع تیرعا -۲۴
 ۹۵ نیپهنه سرزم

 ۹۶ مطلوب ییسازمان فضا -۵ماده 
 ۱۰۱ ایی شدن سندالزامات تحقق و اجر

مصوب  ۱۴۲۴در افق  سیستان و بلوچستان استان   نیسرزم شیآما سند: سومفصل
 ۱۰۵ نیسرزم شیآما یعال یشورا
 یعال یمصوب شورا ۱۴۲۴در افق  سیستان و بلوچستان استان  نیسرزم شیسند آما  هیابالغ
 ۱۰۵ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹مورخ  ۷۱۵۰۳۱به شماره  نیسرزم شیآما

 شیآما یعال یمصوب شورا ۱۴۲۴در افق  سیستان و بلوچستان استان  نیرزمس شیسند آمامتن 
سازمان  سییو ر جمهورسییمعاون ر یابالغ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹مورخ  ۷۱۵۰۳۱به شماره  نیسرزم

 ۱۰۷ نیسرزم شیآما یعال یشورا سییبرنامه و بودجه کشور و ر
 ۱۴۵ ۱۴۲۴ر افق د سیستان و بلوچستان استان  نیسرزم شیسند آما یها: نقشهوستیپ

 شیآما یعال یمصوب شورا  ۱۴۲۴ مکران یتوسعه  منطقه ساحل سند: چهارمفصل
 ۱۴۷ نیسرزم
 ریدب ۲۰/۲/۱۳۹۹مورخ   ۶۵۹۴۲مصوبه شماره  مکران یسند توسعه منطقه ساحل هیابالغ
 شیآما یعال یسازمان برنامه و بودجه کشور شورا سییو ر نیسرزم شیآما یشورا
 ۱۴۷ نیسرزم

 ۱۴۷ مکران یسند توسعه منطقه ساحل
در عرصه سالمت و  یآموزش عال شیآما ییو ضوابط اجرا هاسیاست: مپنج فصل

 ۱۵۵ یانقالب فرهنگ یعال یدر ج.ا.ا  مصوب شورا یآموزش عال
مصوب  رانیا یاسالم یدر جمهور یآموزش عال شیحاکم بر آما ییو ضوابط اجرا هاسیاست

انقالب  یعال یشورا ۲۷/۴/۱۳۹۵دش مورخ /۹۵/۷۴۱۸مصوبه شماره  ۱۸/۱۲/۱۳۹۴
 ۱۵۵  یفرهنگ

 رانیا یاسالم یدر عرصه سالمت در جمهور یآموزش عال شیآما ییو ضوابط اجرا هاسیاست
انقالب  یعال یشورا ۲۰/۲/۱۳۹۴دش مورخ /۹۴/۳۱۰۳مصوبه شماره  ۸/۲/۱۳۹۴مصوب 
 ۱۵۸  یفرهنگ
 ۲/۸/۱۳۹۱مصوب  یدانشگاه آزاد اسالم یاستان یامنائتیه اراتیو اخت فیو وظا بیترک

 ۱۶۲ یانقالب فرهنگ یعال یشورا ۱۷/۸/۱۳۹۱دش مورخ /۹۱/۹۷۱۸مصوبه شماره 



 

 

 
 

 ۱۶۵ نیسرزم شیآما یو استان یاسناد مل نیتدو سوابق: مششفصل
 ریدب ۶/۸/۱۳۹۶ورخ م ۱۴۷۵۷۵۴شماره  «نیسرزم شیآما یمل یهایریگجهت»سند  هیابالغ
 ۱۶۵ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹با اعمال اصالحات  نیسرزم شیآما یشورا
 نیسرزم شیآما یعال یمصوب شورا۲/۵/۱۳۹۶مصوب   نیسرزم شیآما یمل یهایریگجهت

 ۱۶۶ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹با اعمال اصالحات 
 ۱۷۷ ۲/۵/۱۳۹۶مورخ  نیسرزم شیآما یعال یکشور مصوب شورا ی: منطقه بندوستیپ

 وزیرانهیئت ۴/۹/۱۳۸۳مورخ  ه۳۱۶۱۱ت ۴۱۲۷۹مصوبه شماره  نیسرزم شیاآم یضوابط مل
 ۱۷۷ با اعمال اصالحات

 ۱۸۷ (التیاداره استان )نهادها و تشک نظام: سومبخش
 ۱۸۹ یاستاندار: اولفصل

استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان شماره  اراتیو اخت فیوظا نییطرح تع
 ۱۸۹ یادار یعال یشورا ۳۰/۷/۱۳۷۷مصوب  ۶۰۲/۱۲
 یشورا ۲۹/۳/۱۳۵۹مصوب  رانیا یاسالم یجمهور یاستانداران کشور اراتیاخت یقانون حهیال

 ۱۹۶ انقالب
 ۱۹۸ یمل یمجلس شورا ۲۸/۱/۱۳۳۹استانداران مصوب  اراتیو اخت فیقانون راجع به وظا 

 ۲۰۱ استان یزیرو برنامه تیریمد سازمان: دومفصل
 یشورا ۱۵/۴/۱۳۵۹ها مصوب سازمان برنامه و بودجه استان لیع به تشکراج یقانون حهیال

 ۲۰۱ انقالب
درخصوص  یادار یعال یشورا ۲۶/۹/۱۳۹۳مورخ   ۹۳/۱۲۹۹۱/ ۲۰۶ مصوبه شمارهنامه 
 یزیرو برنامه تیریمد یهاکشور با سازمان یزیرو برنامه تیریسازمان مد لیو تشک اءیاح

 ۲۰۲ یاستان
 ۲۰۵ و توسعه استان یزیرنامهبر  یشورا: سومفصل
 ۲۰۵ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵توسعه مصوب  یهابرنامه یقانون احکام دائم( ۳۱ماده )

قانون احکام ( ۳۱و توسعه استان به استناد بند )الف( ماده ) یزیربرنامه یشورا ییاجرا نامهنییآ
 ۲۰۸ ۱۲/۳/۱۳۹۸هـ مورخ ۵۴۴۸۷ت/۲۹۰۱۸توسعه کشور مصوبه شماره  یهابرنامه یدائم



 

توسعه و  سازنهیو مقررات زم نیاداره استان )قوان نظام: چهارمبخش
 ۲۲۵ آور(الزام
 ۲۲۷ یاستان نهیهز -درامد نظام: اولفصل
 ۲۲۷ ۴/۱۲/۱۳۹۴مصوب ( ۲دولت ) یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ( ۴۴ماده )

مصوب  افتهیارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه یقانون استفاده متوازن از امکانات کشور برا
۳۰/۷/۱۳۹۳ ۲۳۰ 
 یهادولت و الحاق یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنظ یاز قانون الحاق برخ یمواد

 ۲۳۱ استان ایآن مرتبط 
مصوب ( ۲دولت ) یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنظ یاز قانون الحاق برخ یمواد
 ۲۳۱ مرتبط با استان ۴/۱۲/۱۳۹۴

مصوب ( ۱دولت ) یاز مقررات مال یبخش میبه قانون تنظ یالحاق مواداز قانون  یمواد
 ۲۳۱ با اعمال اصالحات مرتبط با استان ۱۵/۸/۱۳۸۴
با اعمال اصالحات  ۲۷/۱۱/۱۳۸۰دولت مصوب  یاز مقررات مال یبخش میاز قانون تنظ یمواد

 ۲۳۱ مرتبط با استان
 ۲۳۳ یاو توازن منطقه تعادل: دومفصل

 ۲۳۳ کسب و کار طیالف: بهبود مح
قانون ( ۴۴اصل چهل و چهارم ) یکل یهاسیاست یقانون اجرا( ۷و )( ۱قانون اصالح مواد )

 ۲۳۳ ۱۵/۱۱/۱۳۹۹مصوب  یاساس
 ۲۳۹ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰کسب و کار مصوب  طیقانون بهبود مستمر مح (۱۳)ماده 

نع م رقابت و لیبا هدف تسه یاقتصاد مقاومت یکل یهاسیاست یبخشنامه در خصوص اجرا
 ۱۰۰/۳۵۶۵۷/۹۰۰۰شماره  ۱۵/۴/۱۳۹۸از اخالل در رقابت مصوب  یریانحصار و جلوگ

 ۲۴۰ هییقوه قضا سییر ۱۵/۴/۱۳۹۸مورخ 
  
 
 
 
 



 

 

سود، وجوه  ارانهیبالعوض،  یهاها )کمکطرح یمال نیو مقررات ناظر بر تأم نیقوان -ب
 ۲۴۱ (یو اعتبار یفن یهااداره شده و کمک

با  ۱/۲/۱۳۹۴کشور مصوب  ینظام مال یو ارتقا ریپذرقابت  دیانع تولاز قانون رفع مو یمواد
 ۲۴۱ یاصالحات و الحاقات بعد

 ینظام مال یو ارتقا ریپذرقابت  دیقانون رفع موانع تول یالحاق( ۶۱ماده ) یینامه اجرا نییآ
 ۲۴۳ یبا اصالحات و الحاقات بعد ۱۶/۱۱/۱۳۹۸کشور مصوب 

نابع با استفاده از م یریو عشا ییدر مناطق روستا داریاشتغال پا دجایاز توسعه و ا تیقانون حما
 ۲۴۶ ۳۱/۵/۱۳۹۶مصوب  یصندوق توسعه مل

 یریو عشا ییدر مناطق روستا داریاشتغال پا جادیاز توسعه و ا تیقانون حما یینامه اجرا نییآ
هـ مورخ ۵۴۶۹۱ت/۱۰۳۸۹۸مصوبه شماره  یبا استفاده از منابع صندوق توسعه مل

۲۱/۸/۱۳۹۶ ۲۴۸ 
)اساسنامه صندوق توسعه کشورتوسعه  یهابرنامه یقانون احکام دائم (۱۶)ماده  (۳)تبصره 

 ۲۵۵ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵( مصوب یمل
 ۲۵۵ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰دولت مصوب  یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ( ۷ماده )

ماره  شلت مصوبه دو یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ( ۷ماده ) ییاجرا نامهنییآ
 ۲۵۵ ۱۳۸۱.۰۳.۲۲مورخ  ه۲۶۵۵۶ت۹۳۵۴.
 ۲۵۶ یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده -ج

مصوبه شماره   یاقتصاد مقاومت تیریو مد یستاد راهبر لیدر خصوص تشک نامهبیتصو
 ۲۵۶ یبا اصالحات و الحاقات بعد ۳۱/۶/۱۳۹۴هـ  مورخ ۵۲۴۴۲ت/۸۵۰۰۱

رهبر معظم انقالب مورخ  یابالغ یقاومتاقتصاد م یکل یهاسیاست یاجرا یمصوبه در راستا
 ۲۵۸ (یااقتصاد )توازن منطقه یشورا ۱۹/۵/۱۳۹۳مورخ  ۵۴۹۳۳، شماره ۲۹/۱۱/۱۳۹۲
 ۲۶۱ هااستان یهایماندگعقب جبران -د

 ۲/۳/۱۴۰۰اصالحات و الحاقات مورخ  هیبا اعمال کل میمستق یهااتیاز قانون مالموادی 
 ۲۶۱  مرتبط با استان

 ۲۶۹ مرتبط با استان ۲/۳/۱۴۰۰برارزش افزوده مصوب  اتینون مالاز قا یمواد
توسعه آنها  یهاکه شاخص یها و مناطقاستان یهایماندگجبران عقب یقانون الزام دولت برا

 ۲۷۳ ۱۳۸۱مصوب  -استکشور  نیانگیشاخص م ریز



 

که  یناطقها و ماستان یهایجبران عقب ماندگ یقانون الزام دولت برا ییاجرا نامهنییآ
مورخ  ه۲۶۸۴۱ت۳۰۳۰۹شماره کشور ... مصوبه  نیانگیشاخص م ریتوسعه آنها ز یهاشاخص

 ۲۷۳ با اعمال اصالحات ۲۰/۷/۱۳۸۱
و  هااستانیهایماندگجبران عقب یقانون الزام دولت برا یمنظور اجرابه یماتیاتخاذ تصم

ت ۳۶۱۱۲.  ست مصوبه شمارهکشور ا نیانگیشاخص م ریتوسعه آنها ز یهاکه شاخص یمناطق
 ۲۷۶ وزیرانهیئت ۱۵/۹/۱۳۸۳هـ مورخ ۳۰۳۹۳

ه شمار یتیدر امورحما افتهیمناطق محروم و کمتر توسعه  نییدر خصوص تع نامهبیتصو
 ۲۷۹ رانیوزئتیه ۱۰/۴/۱۳۸۸مورخ  ه۳۶۰۹۵ت/ ۷۶۲۵۴

 ۲۸۱ یمنابع مال کنندگاننیبا تأم یمال التیقرارداد تسه -هـ
دولت  یاز مقررات مال یبخش میبه قانون تنظ یقانون الحاق مواد(  ۵۶ماده ) قانون اصالح

 ۲۸۱ ۳۳/۸/۱۳۸۷مصوب 
 ۲۸۲ تأمین زیرساخت  -و

مصوب ( ۲دولت ) یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ(  ۲۳ماده )
۴/۱۲/۱۳۹۳ ۲۸۲ 

 یاز مقررات مال یبخش میاد به قانون تنظمو یقانون الحاق برخ(  ۲۳ماده ) ییدستورالعمل اجرا
 ۲۸۴ سازمان برنامه و بودجه کشور ۲۱/۲/۱۴۰۰مورخ  ۷۳۶۴۵شماره (  ۲دولت )
 ۲۹۸ کسب و کار طیقانون بهبود مستمر مح( ۱۶و )( ۱۵مواد )

کسب و کار مصوبه شماره  طیقانون بهبود مستمر مح( ۱۶ماده ) ییاجرا نامهنییآ
 ۲۹۸ ۱۳/۲/۱۳۹۴هـ مورخ  ۵۰۰۹۳ت/۱۵۴۰۱
 ۳۰۱ ۲۳/۴/۱۳۸۹مصوب  یعیو منابع طب یبخش کشاورز وریبهره شیقانون افزا( ۸ماده )

ره مصوبه شما یعیو منابع طب یبخش کشاورز وریبهره شیقانون افزا( ۸ماده ) ییاجرا نامهنییآ
 ۳۰۹ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳هـ مورخ  ۴۶۸۳۸ت /۱۵۰۸۰۱

مصوبه شماره  یوزارت جهاد کشاورز لیقانون تشک( ۱۱ماده ) ییاجرا نامهنییآ (۷)ماده 
 ۳۰۶ ک۲۸۸۴۰ت/۵۲۹۵۱

 ها  بر اساسکاال و ارز در استان و نظارت بر مبارزه با قاچاق یهماهنگ ،یزیربرنامه ونیسیکم
 ۳۰۶ ۳/۱۰/۱۳۹۲قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  (۳)ماده 

 
 



 

 

 ۳۰۷ نامه اجرایی آنو آیین هاموادی از قانون هدفمند کردن یارانه -ز
 ۳۰۷ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸مصوب  هاارانهیقانون هدفمند کردن  (۱۲) یال (۸)مواد 

 ۳۰۹ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸مصوب  هاارانهیقانون هدفمند کردن ( ۸ماده ) ییاجرا نامهنییآ
 ۳۱۲ یاقتصاد ژهیمناطق آزاد و و -ح

موضوع  ۱۰/۱۱/۱۳۹۵توسعه کشور مصوب  یهابرنامه یقانون احکام دائم( ۶۵ماده )
 ۳۱۲ مناطق آزاد رانیمد اراتیاخت

 ۷/۶/۱۳۷۲مصوب  رانیا یاسالم یجمهور یصنعت -یاداره مناطق آزاد تجار یقانون چگونگ
 ۳۱۳ با اعمال اصالحات یاسالم یمجلس شورا
 ۳۱۹ ۱۱/۳/۱۳۸۴مصوب  رانیا یاسالم یجمهور یاقتصاد ژهیو اداره مناطق و لیقانون تشک

شماره  رانیا یاسالم یجمهور یاقتصاد ژهیو اداره مناطق و لیقانون تشک ییاجرا نامهنییآ
 ۳۲۴ با اعمال اصالحات ۶/۳/۱۳۸۶ک مورخ ۳۵۳۶۱ت/۳۴۱۸۶
 ۳۲۹ ییو اجرا یفن نظام: سوم فصل
 ۳۲۹ از قانون برنامه و بودجه یمواد -الف

 ۳۲۹ و اصطالحات( فیقانون برنامه و بودجه )تعار( ۱ماده )
 ۳۳۲ (یعمران یهاطرح یقانون برنامه و بودجه )اجرا (۲۲و )( ۲۱مواد )
 ۳۳۲ (یعمران یهاطرح یقانون برنامه و بودجه )اجرا( ۲۳ماده )
 ۳۳۲ قانون برنامه و بودجه )نظارت(( ۳۵ماده )

 ۳۳۳ ییو اجرا ینظام فن -ب
 ۳۳۳ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵توسعه کشور مصوب  یهابرنامه یقانون احکام دائم( ۳۴ماده )

 ییو اجرا یتوسعه کشور )نظام فن یهابرنامه یقانون احکام دائم( ۳۴ماده ) ییجراا نامهنییآ
 ۳۳۴ ۸/۳/۱۴۰۰ه مورخ  ۵۷۶۹۷ت /۲۵۲۵۴کشور( مصوبه شماره  کپارچهی
 یمشاوران، طرح و ساخت و مهندس مانکاران،یعوامل )پ تیریمد یهابخشنامه نیعناو -ج

 ۳۳۸ ارزش(
 ۳۳۹ ۲۰/۴/۱۳۸۵مورخ  ه ۳۳۴۹۷ت /۴۲۳۳۹کشور مصوبه  ییو اجرا ینظام فن

شماره  نامهبیموضوع تصو مانکارانیپ تیصالح صیو تشخ یبندطبقه نامهنییآ
( ۱۲با اعمال اصالحات )اصالح بند )ج( ماده ) ۱۱/۱۲/۱۳۸۱مورخ  ه ۲۳۲۵۱ت/۴۸۰۱۳

 ۱۱۶۵۴۱/۲۳۲۵۱شماره  مانکارانیپ تیصالح صیو تشخ یبندطبقه نامهنییآ
۸/۶/۱۳۹۰) ۳۳۹ 



 

مورخ  ه ۲۸۴۳۷ت /۲۰۶۳۷شماره  نامهبیمشاوران موضوع تصو تیصالح صیتشخ نامهنییآ
 ۳۳۹ با اعمال اصالحات ۲۳/۴/۱۳۸۳
به روش طرح و ساخت  یصنعت یهاپروژه یاجرا مانکارانیپ تیصالح صیتشخ نامهنییآ

 ۳۳۹ رانیوزئتیه ۲۲/۱۲/۱۳۸۰مورخ  ه ۲۱۸۱۱ت /۵۸۵۶۷مصوبه شماره 
 ۱۴۲/۱۰۵-۷۹/۵۰بخشنامه شماره  یطرح و ساخت صنعت مانکارانیپ یبایدستورالعمل ارزش

 ۳۳۹ ۱۰/۱/۱۳۸۱مورخ 
بخشنامه شماره  یطرح و ساخت صنعت مانکارانیپ تیاظهارنامه صالح هیته یراهنما

 ۳۳۹ ۲۸/۱۲/۱۳۸۰مورخ  ۳۲۷۲۳/۵۰-۲۲۵۱۹/۱۰۵
افت ب ینمندسازو توا ینوساز ،یبهساز اءیاح یراهبرد یسند مل نیینامه در خصوص تعبیتصو
 ۳۳۹ ۲/۷/۱۳۹۳هـ مورخ ۴۸۶۰۱/۷۴۹۰۰مصوبه شماره  یفرسوده و ناکارآمد شهر یها

 ایسرمایه یها ییتملک دارا یطرح ها یواگذار طیدستورالعمل شرا یبرا یشنهادیاصالحات پ
 ۵۸۶۲۰۶مصوبه شماره  یردولتیبه بخش غ برداریبهرهشده و آماده  لیتمام، تکم مهین د،یجد

 ۳۴۰ اقتصاد یشورا ۵/۴/۱۳۹۵مورخ 
 ۳۵۱ هااستان یحقوق ینولوژیترم: اولوستیپ
 ۳۹۷ هینما: دوموستیپ

  



 

 

 ۴۰۷ سیستان و بلوچستان و استان  یسند مل یهانقشه اطلس: سوموستیپ
 ۴۰۹ یسند مل یهانقشه اطلس: اولقسمت
 ۴۱۱ ۱۴۲۴در افق  هیهمسا  یبا کشورها رانیا یتعامالت مرز -۱ نقشه

 

 ۴۱۲ حمل و نقل  یالمللنیب یهاگذرراه ریدر مس رانیا تیموقع -۲ نقشه
 

 یجنوب-یشمال یالمللنیو ب یامنطقه یتیترانز یهامنطبق بر گذرراه یمل یگذرراه ها -۳ نقشه
 ۴۱۴ یغرب-یو شرق

 

 ۴۱۵ منطقه و جهان یهاکشور در شبکه فرودگاه یهافرودگاه ینیآفرنقش -۴ نقشه
 

 ۴۱۶ یو جهان یامنطقه ییایدر در شبکه ارتباطات دربنا تیموقع -۵ نقشه
 

 ۴۱۷ نیمختلف سرزم یهادر پهنه دارتیاولو کیمراکز لجست -۶ نقشه
 

 ۴۱۸ ۱۴۲۴در افق  یو تبادالت انرژ ریدپذیتجد یهایانرژ دیمستعد تول یهاپهنه -۷ نقشه
 

 ۴۱۹ ۱۴۲۴در افق  نیسرزم یعیبستر طب تیوضع -۸ نقشه
 

 ۴۲۰ نیدر پهنه سرزم یصنعت یهاتیمکار فعالشبکه ه -۹ نقشه
 

 ۴۲۱ ۱۴۲۴در افق  التیو ش یکشاورز یهاتیاستقرار مطلوب فعال -۱۰ نقشه
 

 ۴۲۲ نیدر سطح سرزم یکشاورز تیشبکه همکار فعال -۱۱ نقشه
 

 ۴۲۳ ...ینظام سکونتگاه یو چندسطح یچندمرکز یشبکه خدمات رسان -۱۲نقشه 
 

 ۴۲۴ یگردشگر یهاها و پهنهورها، قطبمح -۱۳ نقشه
 

 ۴۲۵ ... یو مراکز اصل یگاهنظام سکونت یو ارتباط یالمللنیب یهاگذرراه - ۱۴ نقشه
 

 ۴۲۶ ۱۴۲۴مطلوب در افق  ییسازمان فضا -۱۵ نقشه
 

 ۴۲۷ یو چند عملکرد یچندمرکز ،یشبکه چند سطح -۱۶ نقشه
  



 

 ۴۲۹ و بلوچستان ستانیس استان شیسند آما  یهانقشه  اطلس: دومقسمت
۳۱۴  سیستان و بلوچستانوضع موجود استان  ییسازمان فضا -۱نقشه  
۳۲۴ سیستان و بلوچستاناستان  تیمناسب و نامناسب جمع یقلمروها-۲نقشه    
۳۳۴   سیستان و بلوچستاناستان  یمناسب و نامناسب کشاورز یقلمروها-۳نقشه  
۳۴۴   سیستان و بلوچستاناستان  ت و معدن صنعمناسب و نامناسب  یقلمروها-۴نقشه  

سیستان و بلوچستاناستان  یمناسب و نامناسب گردشگر یقلمروها-۵نقشه  ۴۳۵  
۳۶۴ سیستان و بلوچستاناستان در افق طرح استان  یکشاورز-۶نقشه    
۳۷۴   سیستان و بلوچستانصنعت و معدن در افق طرح استان -۷نقشه  
۳۸۴   سیستان و بلوچستاندر افق طرح استان  یصنعت یو نواح یصنعت هایشهرک -۸نقشه  
۳۹۴ سیستان و بلوچستاندر افق طرح استان  یگردشگر -۹نقشه    
۴۰۴ سیستان و بلوچستانشهرها در افق استان  یسطح بند-۱۰نقشه    
۴۱۴   سیستان و بلوچستانعمده شهرها در افق طرح استان  تیفعال -۱۱نقشه  
۴۲۴ سیستان و بلوچستاناستان  کیسطح  یمرکز یروستاها -۱۲نقشه    
۴۳۴   سیستان و بلوچستانخدمات برتر در افق طرح استان  یسطح بند -۱۳نقشه  
۴۴۴ سیستان و بلوچستانخدمات در افق طرح استان  عیتوز -۱۴نقشه    

سیستان و در افق طرح استان  یو خدمات بازرگان کینظام حمل و نقل، لجست -۱۵نقشه 
 ۴۴۵  بلوچستان

 در افق طرح سیستان و بلوچستاناستان و ارتباطات استان  یانرژ یهارساختیز -۱۶نقشه 
 ۴۴۶   سیستان و بلوچستاناستان 

۴۷۴ سیستان و بلوچستاناستان در افق طرح استان  یمنابع آب -۱۷نقشه    
سیستان و بلوچستانوضع افق استان  ییسازمان فضا-۱۸نقشه  ۴۴۸  





 

  یو هماهنگ یمعاون امور اقتصــــاد یپورمحمد دیحم دیدکتر ســــمقدمه به قلم 
 کشور برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه

تواند به آینده خود و توسعه کشور امیدوار باشد که آحاد مردم به قانون ملتزم و پایبند ای میجامعه
دوار بود. حتی اگر قانونی ایراد به نظم و عدالت امی توانیممندی تنها روشی است که باشند. قانون

داشته باشد باز هم در یک فرایند قانونی باید نسبت به اصالح آن اقدام کرد. مردم باید از قوانین مطلع 
و جهل به  شوندیم اجراروز بعد از انتشار الزم  ۱۵قوانین  نیبنابراباشند تا نسبت به آن ملتزم شوند 

 قانون رافع مسئولیت کسی نخواهد بود.
این است که قوانین با شکل  هاآنشدن  مدارقانونیکی از اقدامات مهم برای آگاهی مردم از قانون و 

 ی مناسب در دسترس مردم قرار گیرد تا استفاده از آن به سهولت میسر شود. بندطبقهو 
اوان صدها جلد مطالعات آمایش با جد و جهد فر ۹۰در دهه  همکاران سازمان برنامه و بودجه

و  نیتریمشارکتی که طوربهسرزمین در سطح ملی و استانی را نهایی کرده و نظم بخشیدند 
ی هاگروهو  هاپژوهشگاهو  هادانشگاهمطالعات کشور را در همکاری با تعداد زیادی از  نیترگسترده

ی ملی و استانی و هادستگاهجلسات ممتد و طوالنی بین  مشاور رقم زدند. بعد از آن با برگزاری
ی بر روی مفاهیم پایه توافق ایجاد نگرندهیآکارشناسان سازمان برنامه و بودجه و مرکز توسعه و 

 سینوشیپ کردند و متعاقباً با تشکیل جلسات مستمر کمیته تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین
در مجلس شورای  ۱۴۰۰سناد آمایش سرزمین آماده نمودند. در نهایت همزمان با اینکه بودجه سال ا

ی سال اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین آماده شد و روزهادر آخرین  اسالمی در حال بررسی بود
 به تصویب شورای عالی آمایش رسید

ن پرتالش سازمان مدیریت و همکاراکتاب حاضر که نظم بخشی و چاپ و انتشار آن نتیجه 
در . ردیقرار گبرای آحاد مردم مورد استفاده  تواندیماست  سیستان و بلوچستان ریزی استان برنامه

را برای  نآمایش سرزمی  سیستان و بلوچستان  اسناد مصوب ملی و استان برای اولین بار این کتاب 
 مفید واقع شود.. امید است که شودمیاولین بار منتشر 

 





 

  یموهبت یاحمد علجناب آقای سیستان و بلوچستان  استاندارپیام 

و آحاد مردم به حقوق خود واقف  انمجری است الزم  در استان یریگمیتصم  ینهادها یکارآمد یبرا
 .باشدیو مقررات م نیشناخت قوان ۱۴۰۰تحقق شعار سال  یباشند و شرط الزم برا

ه و مقررات مربوط ب نیبا قوان یکاف ییمستلزم آشنا یرگیمیو تصم سازیمیتصم رینجا که امر خطآ از
 شیمجموعه اسناد آما »کتاب که با عنوان  نیدر ا باشد،یم یو نظارت ییاجرا ،یادار ،یتیحاکم ینهادها

و مقررات  نینقوا هیکل شدهشده است، تالش  نیتدو « یقانون نیو بلوچستان در نظم نو ستانیو استان س یمل
سعه و تو یزیربرنامه یشورا ،یو استان یو اسناد مصوب مل نیسرزم شیآما یشورا فیمرتبط با وظا
استانداران،  فیشرح وظا ن،یسرزم شیآما ،یامنطقه یزریفرادست ناظر بر توسعه و برنامه نیاستان، قوان
 .شودو فرمانداران گنجانده  یزیرو برنامه تیریسازمان مد

دکتر مهرداد عرب اول   یخود را از جناب آقا یو سپاسگزار یکه مراتب قدردان دانمیالزم م نجایا در
عمل  به شانیا یو بلوچستان  و همکاران ساع ستانیاستان س یزریو برنامه تیریمحترم سازمان مد سیرئ

دست ییآشنا یمستند برا ایهمجموع امکان حد در انداثر ارزنده و جامع، توانسته نیا یآورم که با گردآور
 . ندنمای فراهم هااستان اداره نظام با اندرکاران

که از  گام دوم انقالب هیانیو ب یاقتصاد مقاومت یهااستیس هیفراهم شود که بر پا یطیشرا دوارمیام
ر، وگانه کشسه یقوا لیذ ییاجرا یها( ابالغ شده است، دستگاهالعالی)دام ظله یمقام معظم رهبر یسو

که در حوزه اقتصاد  یدیجد یهاتیخود، با توجه به مأمور یجار فیمتعارف و وظا یعالوه بر کارکردها
 یرا برا یاساس هایشده، تالش کنند تا با جلب مشارکت همه آحاد جامعه، گام فیآنان تعر یبرا دیو تول
ردم م یو رفاه برا شیآن آسابردارند و ارمغان  یاسالم رانیا شرفتیو پ یاقتصاد و آبادان کردنیمردم
 باشد.  یاسالم -یرانیا یالگو هیانقالب بر پا یبه عنوان صاحبان اصل فیشر

ه مجموع»که چاپ و انتشار کتاب  یزانیعز هیو کل نیاز مولف دانمیبرخود الزم م انیپا در
شکر ت ،مرهون زحمات آنهاست «یقانون نیو بلوچستان در نظم نو ستانیو استان س یمل شیاسناد آما
  گردد. یو قدردان

  



 

 

 پیشگفتار ناشر
 الْم هْدِ اِلَّی اللَّحْداُطْلُبوا الْعِلْم مِن  

ان و گذارها و مراکز تحقیقاتی کشور از وظایف اصلی سیاستهای علمی دانشگاهتوانمندسازی پایه
علمی کشور در  باشد. این مهم، ضمن افزایش اقتدارریزان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران میبرنامه
گردد ان میبنیهای فنآورانه و دانشساز استقالل اقتصادی با محوریت یافتهالمللی؛ زمینههای بینعرصه

آید. همچنین واضح است که در کنار دو عنصر تعهد و که خود از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می
های نیاز اولیه برای توانمندسازی پایه مدرن؛ یهایتخصص، دسترسی به اطالعات روز علمی و فنّاور

 رود.علمی به شمار می
بر این اساس جهادگران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر با مدیریت جهادی خود عالوه بر 

آور و اشتغال محور، با چاپ های تخصصی فنهای فنآورانه و نیز آموزشهای فرهنگی، پژوهشفعالیت
ـــر و به کتب و مجالت علمی متخصصان ــور و همچنین ترجمه آثار فاخ روز و دانشگاهیان فرهیخته کش

از معتبرترین  که یکی «تکنیک تهرانپلی»دنیا توسـط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر 
ـامه و مهندسی می هیدر حوزه علوم پا یانتشارات دانشگاه باشد؛ به وظیفه انقالبی و اعتقادی خویش ج

شانده و امیدوار است بتواند نیازهای علمی پژوهشگران، دانشجویان و پویندگان راه علم را در عمل پو
 های اصیل انقالب فراهم سازد.تحقق آرمان

ژه شهدای ویکتاب به روح پرفتوح معمار کبیر انقالب، شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس به این
ن گردد. امید است دانشگاهیان و فعالیمیرکبیر، تقدیم میقدر جهاد دانشگاهی و دانشگاه صنعتی اگران
علمی، در محیط  هادهای علم و فناوری کشور، پوینده راه این شهیدان واالمقام همچون شهدای جعرصه

 ساز دانشگاه باشند.مقدس و انسان
 اههادشنیانتشارات را از نظرات تخصصی و پ نیشود اپژوه تقاضا میهمه عزیزان محقق و دانش از

ها، های علمی آنگسترش زمینه نیراهگشای خود در جهت ارتقاء سطح علمی کتب منتشره و همچن
 مند سازند.بهره

 «هماره در پرتو الطاف الهی پیروز و سربلند باشید»
 جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر انتشارات



 

 

 

 شگفتاریپ 

و مقررات  نیمند به قوانآسان و نظام یسدستر ،یادر هر حوزه تیریمد یهااز الزامات و ضرورت
ت برخوردار اس ژهیو تیو حساس تیها که از اهمتوسعه استان تیریحوزه مد ژهیاست، به و آن حوزه

 .باشدیاستان م یایاز نظام اداره کشور در جغراف یماکت ایبرش  قتیدر حق رایز
 تاسیو س کردیرو شتریب کردن هرچه ییبه سمت اجرا هینظام و از جمله قوه مجر یریگجهت

. باشدیم ربطیذ ییایتوسعه پهنه جغراف تیریها در مداستان شتریتمرکز و مشارکت هرچه بعدم
و مقررات، سبب شده تا درک روشن و بروز از  نیمداوم قوان رییو تغ کسویامر از  یضرورت باطن

یتان متوسعه اس تیریمد تینهاو در  یزیربرنامه ،یریگمیتصم هین و مقررات که به عنوان پایقوان
 کنند. دایپ یشتریب تیاهم باشد،

 ترقیم دقه تر،حیشده،  هم صح حیتنق نیقوان یضوابط روشن و بر مبنا هیامور،  بر پا یسامانده
،  دوره ۱۴۲۴در افق  نیسرزم شیآما یو استان یاسناد مل بی. تصورسدیو هم کارآمدتر به سرانجام م

و ارائه  نیتدو  لذاداشته،   یدر پ یقانون یارهایو مع تیبر عقالن یها مبتناستاناز نظام اداره  یدیجد
ه مؤثر انشاالل یهرچند کوچک ول یباشد، گام یاستان رانیمد  ازین یکه بتواند پاسخگو یامجموعه
 باشد.  تواندیم ریتوسعه استان در دوره اخ تیریمد یدر کارآمد
به  باشدیم یو استان یهمه اسناد و اقدامات در سطح مل ریراگکه چتر ف یاز اسناد باالدست یآگاه

 یو چارچوب کل کندینظام اداره کشور کمک م یاصول یهایریگو لمس و درک جهت یاشراف ذهن
 تانو اشراف به ارکان نظام اداره اس یی. در مرحله بعد آشنادینمایحرکت توسعه استان را مشخص م

در  ربطیذ یهرکدام از نهادها یقانون فیو وظا اراتیم اخته شودیآن باعث م فیو شرح وظا
رهگذر با رفع ابهامات و انتظارات خارج  نیو هم از ا ردیهمه دست اندرکاران قرار گ یمعرض آگاه

 .انجامدیتوسعه استان ب انیاندرکاران جردست شتریاز قاعده، به تفاهم ب
 یبرا  «یقانون نیو بلوچستان در نظم نو انستیو استان س یمل  شیمجموعه اسناد آما» در کتاب  
ناظر بر  و مقررات نیقوان هیو بلوچستان به همراه کل ستانیو استان س یبار اسناد مصوب مل نیاول

 شده است. نیاستان تدو
 هژیواست، به شانیا ییو راهنما اتیاثر مرهون عنا نیکه ا یزانیاز همه عز م،یدانیخود فرض م بر

 و از ایپژوهان پو رایو انیعامل محترم شرکت دانش بن ریمد یجالل لیدکتر سه یاز جناب آقا
 .رددگ یو بلوچستان تشکر و قدردان ستانیاستان س یزیرو برنامه تیریهمکاران پرتالش سازمان مد



 

 

 یو هماهنگ یمعاون محترم امور اقتصاد یپورمحمد دیحم دیدکتر س یاز جناب آقا دانمیم الزم
مهندس   یاست، جناب آقا شانیبرنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور که مقدمه کتاب به قلم ا

و  تیریخود از همکاران سازمان مد امیبلوچستان که با پو  ستانیاستاندار محترم س یموهبت
محترم  سیئر ینیام ریمهندس ام یو بلوچستان تشکر کرده اند، جناب آقا ستانیاستان س یزیربرنامه

رم محت سیآزموده اردالن رئ رضایدکتر عل یو جناب آقا نیسرزم شینظارت و آما ،یزیرامور برنامه
ماحصل  ۱۴۲۴در افق  یو استان یسند مل بیو تصو هیکه ته ینگرندهیتوسعه و آ یهامرکز پژوهش

 .مینما ژهیاست، تشکر و شانیو همکاران ا شانیزحمات ا
در ساعی و پرتالشم همکارانم  هایخود را از زحمات و تالش ریو تقد یمراتب قدردان ااینجدر 

 یزریو برنامه تیریسازمان مد نیسرزم شیو آما یزرینامهو گروه بر یزریمعاونت توسعه و برنامه
ر و سرکا یمحمد جعفرو  ییرزایم اریمه، مسعود محمدزادهیان ، آقاسیستان و بلوچستان استان 
 . میابراز نما یآباد نیحس مهیفهو   یکیب شاه حهیمل،  ینور ییفاطمه براهوها خانم
خود موجب  یهاییکه با راهنما یو عموم ینظران بخش خصوصصاحب هیدر خاتمه از کل 
 بتواند در شناخت واثر  نیاست ا دیخود را ابراز نموده و ام یاند تشکر و قدرداناثر شده نیا یغنا
 .دیو مقررات کمک نما نیبهتر قوان یاجرا

و انتقادات  شنهاداتیدار پو منت یاریو بهبود مجموعه حاضر  هایما را در رفع کاست انشاءالله،
 .دییارزنده خود فرما

 مهرداد عرب اول                                            
 و بلوچستان ستانیاستان س یزیرو برنامه تیریسازمان مد سییر

 ۱۴۰۰ تابستان 

 



 

 

 :پژوهان پویا بنیان شرکت ویراتأییدیه دانش

بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاستتتتتتتت اخذ تأییدیه دانش
بنیان در حوزه ها و مؤستتتتدتتتتا  دانشجمهوری مرکز شتتتترکت

 گذاریسازی و زیرحوزه خدما  سیاستخدما  تجاری
https://pub.daneshbonyan.ir 





 

 

 

  





 

 

 

 

 

 
 

 اولبخش

 اسناد حاکمیتی 





 

 

 

 

 ( ۱۱۰اصل )ی جمهوری اسالمی ایرانقانون اساس 

 است: ریبه شرح ز یقانون اساس (۱۱۰)بر اساس اصل «  یرهبر» مقام  اراتیو اخت فیوظا
 صیخبا مجمع تش از مشورت پس رانیا یاسالم یجمهور نظام یکل یهاسیاست نیی. تع۱

 .نظام مصلحت
 .نظام یکل یهاسیاست یاجرا بر حسن . نظارت۲

[…] 
 .گانهسه یروابط قوا میو تنظ اختالف . حل۷
 مصلحت صیمجمع تشخ قیاز طر ،ستین حل قابل یعاد از طرق که نظام معضالت . حل۸
 .نظام

[…] 
 کند.  ضیتفو یگرید شخص ود را بهخ اراتیو اخت فیاز وظا یبعض تواندیم رهبر

 اولفصل
 

و  ابالغیه ها احکام حکومتی ناظر بر ابالغیه ها و  ابالغیه احکام حکومتی ناظر بر ابالغیه
 «  آمایش سرزمین»های کلی سیاست

 رهبر معظم انقالب
 



 یقانون نینظم نو در سیستان و بلوچستانو استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۴

 

 

 ظارت بر حســــن معظم  نظر رهبر ابالغهایی از بخش باره مقررات ن انقالب در
 ۲۲/۲/۱۳۹۳۱، مورخ نظام یکل یهاسیاست یاجرا

 (قاتهیتوف ه)دام یرفسنجان یهاشم یآقا نیاالسالم والمسلمحجت جناب
 مصلحت نظام صیمحترم مجمع تشخ استیر
  تیسالم و تح با

همراه با متن مقررات  یجنابعال ۵/۱۱/۱۳۸۷مورخ  ۵۸۱۱۶.۰۱۰۱نامه شماره به  بازگشت
مصلحت نظام به  صیمجمع تشخ یشنهادیپ نظام یلک یهاسیاست ینظارت بر حسن اجرا

 تیور را با رعاکمذ یشنهادیله مصوبه پمعظم د،یرس یالعالمدظله یاستحضار مقام معظم رهبر
 :دفرمودن دییتأ ریمالحظات ز

موارد »بعد از عبارت « و عدم انطباق حسب مورد»اصالح شده، عبارت  ۵در ماده  -۱
 در سطر چهارم اضافه شود. «رتیمغا

 :ابدی رییتغ لیبه صورت ذ ۷ماده  - ۲
در مجلس،  حیو لوا هاحطرموظف است پس از اعالم وصول  یاسالم یمجلس شورا سیرئ»
خصوص به حیو لوا هاطرح یند. همزمان با بررسکاطالع مجمع ارسال  یاز آن را برا یانسخه

ارت نظ ونیسیمک ،یاسالم یآنها در مجلس شورا یبعد راتییقانون برنامه، قانون بودجه و تغ
 یصوب و بررسم یلک یهاسیاستبا  رتیرا از نظر انطباق و عدم مغا نهاآ یمحتوا زیمجمع ن

 یلک یهاسیاستمنطبق )حسب مورد( با  ریغ ای ریه مغاکرا  ینظارت موارد ونیسیمک ند،کیم
و عدم انطباق را  رتیه مجمع هم مغاک ی. در صورتندکیمجمع گزارش م یبه شورا ندیبیم
 یهاونیسیمکرت و عدم انطباق )حسب مورد( را در یمجمع موارد مغا ندگانینما رفت،یپذ
 یو عدم انطباق باق رتیمجلس مغا ییاگر در مصوبه نها تاً یو نها نندکیمجلس مطرح م ربطیذ

حت مصل صیبراساس نظر مجمع تشخ شیخو فیو وظا اراتینگهبان مطابق اخت یماند، شورا
 .«ندکیاعمال نظر م

 نامه آمده است: نیا یادامه در
 تا آخر ماده، حذف شود... « . از مصوبات کیکه مجمع هر  یدر صورت»، جمله ۱۱در ماده  - ۳

 یگانیگلپا یمحمد

                                                      
1  - http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=37898 
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 های تخصصی مجلس شورای اسالمینامه رییس مجلس به رؤسای محترم کمیسیون 

 ید هنگام بررسی، بانظام یلک هایسیاست یبا سالم مطابق مقررات نظارت بر حُسن اجرا 
مجمع  یتبک، نظارت یلک هایسیاسترت با یغاث انطباق و عدم میح از حیها و لواطرح
، اخذ نظرات مجمع یتیلحاظ گردد. در موارد دو فور یص مصلحت نظام اخذ و در بررسیتشخ
و  حین لوایرد. ضمناً در تدویمجلس صورت گ یداخل نامهآیینت و اعالم زمان مطابق یبا فور
 ده شود. ص در ضمائم آوریب در مجلس، نظرات مجمع تشخیها جهت تصوطرح

 ا عدم انطباق مصــوبات مجلس یرت یدر مورد مغا 1نگهبان یه شــورایاســتفســار
ـــورا ـــالم یش انه با یا قانون برنامه و بودجه ســـالیپنج ســـاله  یهابا قانون برنامه یاس
 ۱۱/۳/۱۳۹۳مصوب  - نظام یلک هایسیاست

به استحضار مقام معظم  یجنابعال ۳۰/۱۱/۱۳۹۲مورخ  ۵۳۲۰۲/۳۰/۹۲ یشماره یمرقومه
 د، مرقوم فرمودند:یرس یالعالمدظله یرهبر

 بسمه تعالی
ه مجمع ک یدارد: در مواردید، اعالم میت در پاسخ به آنچه مرقوم فرموده ایباسالم و تح 
ا عدم انطباق مصوبات مجلس را باالخص در قانون یرت یص مصلحت نظام، مغایتشخ
هبان اعالم نگ یبه شورا یلک هایسیاستانه با یا قانون برنامه و بودجه سالیله پنج سا یهابرنامه

محترم موظف است براساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبه را به مجلس  یند، شوراک
نگهبان بر  یرده است، شوراکن باره اعالم نظر نیه مجمع در اک ین در مواردکد. لیاعالم نما
 رد. کعمل خواهد  هاسیاسترت و عدم انطباق مصوبه با یمغا یدرباره  خود یذات یفهیطبق وظ

  ۱۱/۳/۱۳۹۳والسالم علیکم و رحمه الله                                                                                    
  به پیوست تصویری از دستخط معظم له برای اقدام مقتضی ایفاد میگردد. 

 محمدی گلپایگانی                                                                                                     

                                                      
ات مجلس شورای اسالمی باید به شورای کلیه مصوب  ( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:۹۴اصل ) - ۱

نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر 
موازین اسالم و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز 

 مصوبه قابل اجرا است. گرداند. در غیر این صورت
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 رهبر معظم انقالب ۱۲/۹/۱۳۹۰مورخ  «نیسرزم شیآما» یکل یهاسیاست یهغابال 

 :قیاز طر نیسرزم شیآما یعنوان رکن اصلبه  یمنابع انسان یتوسعه -الف
 گرا.نو قانو ریپذگرا، نظمدوست، جمعوطن ن،یشاداب، متد زه،یانگ سالم، با یهاانسان تیترب -۱
سهم منابع  شیکار در جهت افزا یروین یورسطح آموزش، پژوهش و بهره یارتقا -۲
 .یوت ملثر دیعوامل مؤثر در تول بیدر ترک یانسان
 میو تعم نیسرزم یو استقرار متعادل آن در پهنه تیجمع یفیو ک یتناسب کم یبرقرار -۳

 .یو اطالعات یارتباط یهاو گسترش شبکه
استعدادها و  ییشکوفا ن،یبر تد دیبا تأک یانسان یتوسعه یهاشاخصبهبود  -۴
 .یسطح دانش عموم یگسترش سالمت و ارتقا ها،تیخالق
 :قیز طرا نیسرزم تیریو مد یرانیا - یاسالم تیهو تیو تقو ینیو سرزم یمل یپارچگکیتوجه به  -ب
 ریکشور در مس یعیو طب یفرهنگ یهاو جاذبه یخیتار راثیم ت،یمؤثر از موقع یاستفاده -۱

 .یخیو حفاظت از سوابق تار یگردشگر تیاهداف توسعه، تقو
سهم مردم در امور کشور با توجه  یافتهیزمانسا شیدولت و مردم و افزا یاثربخش رابطه میتنظ -۲
 «.اقوام و مذاهب»و  «یمل تیامن» ،«یمل یوحدت و همبستگ»مصوب در بخش  یکل یهاسیاستبه 

 یهاظرفیتمناطق گوناگون کشور با استفاده از  یهاتیها و مزارزش انیتعامل سازنده م -۳
به  یمناسب قانون اراتیاخت ضیدر جهت تفو و اقدام یمل یهازهیو انگ یاقتصاد ،یآموزش ،یفرهنگ

 .یتیو حاکم یگذاراستیتمرکز امور س تیبا رعا یو محل یاسطوح منطقه
 ا:اقتصاد کشور ب یرونیو ب یروابط درون لیو تسه یاقتصاد یو بازده ییکار آ یارتقا -ج

 کشور. مختلف در مناطق دیجد یهاتیو خلق مز یعیطب یبا توجه به استعدادها یمل کارمیتقس -۱
 و دیمتناسب با منابع تول یبخش کشاورز یکشور، نوساز یهاتیمز ییافزاهم -۲
ت بخش خدما یدهسازمان ،یصنعت دیتول یهارهیزنج لیاصالح و تکم ،یمیاقل یبندپهنه
 .هیپاکاال و خدمات دانش دیو تول نینو
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مستمر سطح  یمختلف و ارتقا در مناطق ییربنایو ز یتیریمناسب مد یهانهیفراهم آوردن زم -۳
 شور.متناسب با استعداد مناطق ک یثروت مل دیدر تول یسهم منابع انسان شیو افزا یمل یورشاخص بهره

 :ریز هر منطقه با توجه به نکات یهاو توان هاتیمتناسب با قابل یامنطقه یهابه تعادل یابیدست -د 
 ناروا در مناطق کشور. ضیبرابر و رفع تبع یهافرصت امکانات عادالنه و جادیا -۱
 یهابه تعادل دنیرس یمناطق مختلف کشور برا یو فرامرز ینقش مل نییتع -۲
 .یمل یکپارچگیوحدت و  تیو تقو یامنطقه
در مناطق  تیو فعال تیسهم جمع شیافزا یمناسب برا یهانهیفراهم آوردن زم -۳
 کشور. یو جنوب یمناطق شرق تیتراکم با اولوکم
 دیبا تأک یدر مناطق مرز ژهیوبه تیو فعال ستیمناسب مراکز ز یفضا یبخشسامان -هـ 

 بر مشارکت مؤثر مردم با:
شبکه ادجیکشور با ا یو آبادان شرفتیکالن و نظارت مستمر بر پ تیریمد ،یسامانده -۱
از  کیهر یرکرد فراملنقش و کا فیو تعر یمل یهافعالیتمناطق اسکان و  یوستهیپهمبه ی
 .نیسرزم شیانداز و اصول آماها در جهت تحقق اهداف چشمآن

با توجه به مالحظات  ژهیدر مناطق حساس و و یو آبادان شرفتیل پمهدفمند عوا تیتقو -۲
 توسعه. ندیمردم در فرا تینقش و فعال شیو افزا یطیمحستیو ز یاجتماع ،یفرهنگ ،یتیامن ،یدفاع
 تیاز ظرف یریگجنوب و شمال کشور با بهره و سواحل ریهنگ جزاهما یتوسعه -۳
قرار و نفت و گاز و است ییایمنابع در ،یاساس یربناهایز ،ییایجغراف تیجوار، موقعهم یهااستان
 یاحرفه -یفن ،یآموزش عال ،یگردشگر ،یبازرگان یو توسعه بریو انرژ بانیمرتبط، پشت عیصنا

 ساله(.پنج یده سال در قالب دو برنامه ی)ط یتعامل فرامل تیتقو با قاتیو تحق
 یریگو بهره ییربنایامور ز تیدر شرق و غرب کشور با تقو یهماهنگ مناطق مرز یتوسعه -۴
 .یو تعامل فرامرز یبازرگان ،یآموزش ،یگردشگر یمل تیظرف یجهت توسعه ینسب یهاتیاز مز
 بر: هیبا تک نیدر سرزم تیو فعال تیدر استقرار جمع یاعو دف یتیمالحظات امن تیرعا -و

و  یاتیمراکز ح نیو همچن تیو فعال ستیمناسب و استقرار مراکز ز یهاانتخاب مکان -۱
 .رعاملید غو پدافن یتیامن ژهیوبه یفرهنگ ،یاسیس ،یاجتماع ،یحساس، متناسب با مالحظات اقتصاد
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و  یاقتصاد یهامشوق یبا اعطا یدر مناطق مرز یستانو ا یمل یاتوسعه یهافعالیت یارتقا -۲
 .داتیهدمتناسب با ت یو انتظام ینظام یروهاین تیو تقو تیو استقرار مناسب جمع ربناهایز تیتقو

سوانح  تیریدر کشور با توجه به مد تیسطوح خدمات و استقرار جمع یسامانده -۳
 یمنیا بیضر شیجهت افزا یشناسنیزم طیشرا تیحوادث و منابع آب و رعا ،یعیطب
 و شهرها و روستاها. یتیمراکز جمع یهیو ابن یاتیو ح ییربنایز ساتیتأس

عهسطح توس یبا ارتقا یاجتماع یوندهایوحدت و پ ،یمل یکپارچگی ،ییهمگرا تیتقو -۴
 توسعه. یهاها و کانونقطب جادیمناطق مختلف کشور و ا یافتگی

 الزم. ریها با تداببه مراکز استان هیرویب یهااز مهاجرت یریشگیپ -۵
 :قیز طرا یو جهان یامنطقه ستهیشا گاهیدر جهت کسب جا ییایممتاز جغراف تیاستفاده از موقع -ز

با  یاسالم - یرانیتمدن ا یحوزه ژهیومنطقه و جهان به یبا کشورها یتعامل و همکار -۱
 مشترک. ای یلمنافع م نیدر جهت تأم کشور یتیو امن یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسیس ینیآفرنقش تیتقو

مرکز  کشور به لیو تبد نیسرزم یانیو شر یاصل یارتباط یهاو راه یلیر یشبکه تیتقو -۲
 یهمبادل تینقش مرکز یفایا زیکاال و مسافر و ن تیترانز یمنطقه برا ییعبور و مرور هوا

 .یو منافع مل تیمنظور حفظ امن)نفت، گاز، برق( و مخابرات در منطقه به یانرژ
مشترک  یهافعالیتو  یگذارهیسرما ،یمنطقه در طراح یجلب مشارکت کشورها -۳
 .یامنافع مشترک منطقه نیدر جهت تأم ییربنایو ز یاقتصاد ژهیومختلف به یهانهیدر زم
 ،یعلم ژهیوگوناگون به یهانهیدر زم یامنطقه یهانهادها و تشکل تیو تقو جادیا -۴
 .یاسالم - یرانیا تیاز عناصر هو یریگبا بهره یطیمحستیو ز ،یاداقتص ،یفرهنگ
ها به آن زیمستعد کشور و تجه ریشهرها، بنادر و جزااز کالن یانتخاب تعداد -۵

 .ینقش فرامل رشیپذ یبرا یو اطالعات یارتباط یشرفتهیخدمات پ
ا با صدور کشوره ریبا منطقه و سا یفن - یدر تعامالت علم ینقش محور یفایا -۶

 .یو آموزش یمهندس ،یخدمات فن
و حفظ  دشوندهیتجد یعیمنابع طب ها،هیاز سرما نهیبه یورو بهره ایحفظ، اح –ح 
 توسعه. یهاطرحدر  ستیزطیمح



 

 

 

 

 
 

 اصولی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  -الف 
« شاورهم فی االمر»و « و امرهم شوری بینهم: »ریمکطبق دستور قرآن  -(۷هفتم ) اصل

و نظایر  ، روستا، بخششهر، محل ،، شهرستان، شورای استانشوراها: مجلس شورای اسالمی
 شورند.کامور  گیری و ادارهان تصمیمکها از اراین

قوانین ناشی از آن  قانون و یل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را اینکموارد، طرز تش
 ند.کمعین می

، یا رها شده موات هایزمین از قبیل عمومی هایو ثروت انفال -(۴۵پنجم ) واصل چهل 
، نیزارها، بیشههاجنگلها، ها، درهوهک، عمومی هایها و سایر آب، رودخانه، دریاها، دریاچهمعادن
 هک عمومی و اموال کالمالمجهول ، و اموالوارث بدون رث، انیست حریم هک ، مراتعیطبیعی های

ها به آن نسبت عامه مصالح تا بر طبق است اسالمی ومتکشود. در اختیار حمسترد می از غاصبین
 ند.کمی معین را قانون کاز هر ی استفاده و ترتیب نماید. تفصیل عمل

برداری از منابع طبیعی و استفاده ازدرآمدهای ملی در در بهره - (۴۸هشتم ) وچهل  اصل
بعیض شور، باید تکها و مناطق مختلف استانی اقتصادی میان هافعالیتها و توزیع سطح استان

الزم  اناتکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکطوریار نباشد. بهکدر 
 در دسترس داشته باشد.

 دومفصل

های اصول قانون اساسی و سایر ابالغیه
  رهبر معظم انقالب

 مرتبط با آمایش سرزمین
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امروز و نسل نسل هک زیستمحیط ، حفاظتاسالمی در جمهوری -(۵۰) اصل پنجاهم
ردد. از گمی تلقی عمومی باشند، وظیفه داشته رشدی رو به اجتماعی حیات بعد باید در آن های
 آن جبرانرقابلغی یا تخریب زیستمحیط با آلودگی هک و غیر آن اقتصادی یهافعالیترو  این

 .است ند، ممنوعکپیدا  مالزمه
شود، از می ه در قانون مقررکشور به ترتیبی کل کساالنه  هبودج -(۵۲)و دوم  اصل پنجاه

گردد. هرگونه تغییر در اسالمی تسلیم می رسیدگی به مجلس شورای طرف دولت تهیه و برای
 بود. هدارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خوا

ز کل متمرکداری های خزانههای دولت در حسابلیه دریافتک -(۵۳)سوم  و اصل پنجاه
 گیرد.ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میشود و همه پرداختمی

زیر نظرمجلس شورای  مستقیماً شورکدیوان محاسبات  -(۵۴پنجاه و چهارم ) اصل
ها به موجب قانون تعیین ز استانکمرا و باشد. سازمان و اداره امور آن در تهراناسالمی می
 خواهد شد.
های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، برای پیشبرد سریع برنامه -(۱۰۰صدم ) اصل

 ات محلی، اداره امورفرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضی
، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، هر روستا

کنند. شرایط گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میشهرستان یا استان صورت می
ه انتخاب و نظارت شوراهای شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوکنندگان و انتخابانتخاب

ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری مذکور و سلسله مراتب آن
 کند.اسالمی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می

های منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامهبه -(۱۰۱) صد و یکم اصل
ها مرکب از ها، شورای عالی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنی استانعمرانی و رفاه

 کند.شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میها تشکیل مینمایندگان شوراهای استان
یی هاطرحها حق دارد در حدود وظایف خود شورای عالی استان -(۱۰۲) صد و دوم اصل

د در بای هاطرحند. این کز طریق دولت به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد یا ا تهیه و مستقیماً
 مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

ه از کشوری کاستانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات  -(۱۰۳) صد و سوم اصل
 ها هستند.شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنطرف دولت تعیین می
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 یهجر ۱۴۰۴ران در افق یا یاسالم یجمهور اندازسند چشم» -ب 

 رهبر معظم انقالب ۱۳/۸/۱۳۸۲ه مورخ یابالغ «یشمس
 ص مصلحت نظامیاست محترم مجمع تشخیر

انداز متن چشم ییسند نها کنیوشش آن مجمع محترم، اکر از کت و تشیبا سالم و تح
نده است، به آن مجمع ابالغ یآ یسالهچهار برنامه پنج یلک یهاسیاست یه مبناکساله، ستیب
 گانه ارسال خواهد شد.سه یاز رؤسا یکهر  ین سند برایاز ا یاگردد. نسخهیم

 «یشمس یهجر ۱۴۰۴ران در افق یا یاسالم یانداز جمهورچشم»

شده و  ریزیبا اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه
 ساله:انداز بیستها و اصول قانون اساسی، در چشممدبرانه جمع و در مسیر تحقق آرمان

ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح 
منطقه، با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر 

 ملل.الدر روابط بین
 هایی خواهد داشت:انداز چنین ویژگیی ایرانی در افق این چشمجامعه
یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، و متکی بر اصول توسعه -

ساالری دینی، عدالت اجتماعی، های اسالمی، ملی و انقالبی، با تأکید بر مردماخالقی و ارزش
 مند از امنیت اجتماعی و قضایی.ها، و بهرهکرامت و حقوق انسان های مشروع، حفظآزادی
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع  -

 اجتماعی و تولید ملی. انسانی و سرمایه
 ومت.کدم و حرجانبه و پیوستگی مامن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه -
های برابر، توزیع متناسب برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت -

 مطلوب. زیستمند از محیطدرآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره
 ر از وجدان کاری، انضباط،مند، برخورداپذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتفعال، مسئولیت -
ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و روحیه

 مفتخر به ایرانی بودن.
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ی ی آسیای جنوب غربیافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهدست -
تولید  افزاری وسایه( با تأکید بر جنبش نرم)شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای هم

 علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
ی هتوسعساالری دینی، بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگوی مردمالهام -

اعی، تأثیرگذار بر همگرایی کارآمد، جامعه اخالقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتم
 های امام خمینی )ره(.ای براساس تعالیم اسالمی و اندیشهاسالمی و منطقه

 دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت. -
 مالحظه: 

 ههای سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد کهای توسعه و بودجهدر تدوین و تصویب برنامه
گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ ها از قبیل: نرخ سرمایههای کمی کالن آنشاخص

اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهکهای باال و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و 
 ی توسعه و اهداف و الزاماتهاسیاستهای دفاعی و امنیتی، باید متناسب با پژوهش و توانایی

 صورت کامل مراعات شود.ها بهها و هدفانداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاستچشم

 مرتبط با آمایش  رهبر معظم انقالب یابالغ یلک یهاسیاست ریسا -ج

 سرزمین

  ـــتبندهایی از ـــیاس و  قاتیتحق ،ی)نظام آموزش عال یعلم و فناور یکل یهاس
  ۲۹/۶/۱۳۹۳ مورخ (یفناور

به  یابیمنظور دستکشور به یقاتیو تحق یکرد و ساختار نظام آموزشعمل یسازنهیبه -۲
 با تأکید بر: یعلم ییو شکوفا اندازاهداف سند چشم

ریزی و برنامه ،یاستگذاریدر س یدانش و پژوهش و انسجام بخش تیریمد -۱-۲
نقشه  یو روزآمدساز هاو ارتقاء مستمر شاخص یدر حوزه علم و فناور ینظارت راهبرد

 در منطقه و جهان. یو فن یبا توجه به تحوالت علم کشور یجامع علم
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 انیدانشجو یبه استعداد و عالقمند ژهیدانشجو و توجه و رشیاصالح نظام پذ -۲-۲
 .یلیتکم التیتحص یهابه دوره انیورود دانشجو شیو افزا یلیدر انتخاب رشته تحص

در  یبندو رتبه یاعتبارسنج ،یابینظارت، ارز یهانظام تیو تقو یسامانده -۳-۲
 .یعلم و فناور یهاحوزه
 جامع و کارآمد. یو فناور یپژوهش ،یآمار و اطالعات علم ینظام مل یسامانده -۴-۲
 .یعلم و فناور یهاها و پارکاز تأسیس و توسعه شهرک تیحما -۵-۲
 .در سراسر کشور یدر آموزش عال قیو تحق لیها و امکانات تحصعادالنه فرصت عیتوز -۶-۲
 .یانسان یهاهیدرخشان و حفظ و جذب سرما ینخبگان، پرورش استعدادها ییشناسا -۷-۲
 انیتا پا یناخالص داخل دیتول ٪۴و پژوهش به حداقل  قیبودجه تحق شیافزا -۸-۲
 .یورمنابع و ارتقاء بهره نهیرف بهبا تأکید بر مص ۱۴۰۴سال 

 ۳۰/۲/۱۳۹۳مورخ تهای کلی جمعیبندهایی از سیاست  

 تأمینبر  دتأکیمتناسب با ظرفیت زیستی با  جمعیت،باز توزیع فضایی و جغرافیایی  -۹
 .یجمعیتآب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار 

تراکم و ایجاد مراکز جدید و کم در روستاها و مناطق مرزی جمعیتجذب حفظ و  -۱۰
های از طریق توسعه شبکه و دریای عمان خلیج فارس ویژه در جزایر و سواحلهی بجمعیت

 .کافی گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمدحمایت و تشویق سرمایه ،زیربنایی
( و ارتقاء وفاق و یانقالب ،یاسالم ،یرانی)ا یمل بخشتیهو یهامؤلفه تیتقو -۱۳
 خارج از کشور. انیرانیو ا نان؛یمرزنش انیدر م ژهیوهب ینیدر پهنه سرزم یاجتماع ییهمگرا
 ساز و کار مناسب جادیبا ا یفیو ک یدر ابعاد کمّ یتیجمع یهارصد مستمر سیاست -۱۴
 .یو توسعه انسان یتیجمع یهاو انجام پژوهش یتوسعه انسان یبوم یهاشاخص نیو تدو

 ۱۸/۱/۱۳۹۳ مورخ های کلی سالمتبندهایی از سیاست 

مندی عادالنه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و تأمین امنیت غذایی و بهره -۶
های بهداشتی ایمن همراه با رعایت و فرآورده کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی

 ای و جهانی.استانداردهای ملی و معیارهای منطقه
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  ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ مورخ اقتصاد مقاومتی یکل هایسیاستبندهایی از  

 یورین یتوانمندساز ،دیولت عوامل تیدر اقتصاد با تقو یوردادن رشد بهرهرمحور قرا -۳
ت یظرف یریارگکو به هااستانن مناطق و یجاد بستر رقابت بیا ،اقتصاد یریپذت رقابتیتقو ،ارک
 .شورکمناطق  هایمزیت یایمتنوع در جغراف هایقابلیتو 

 تی(، و اولویدر اقالم واردات ژهیوه)بی اساس یها و کاالهانهاده یداخل دیتول شیافزا -۶
ا ب یواردات یتأمین کاالها یتنوع در مباد جادیو ا یمحصوالت و خدمات راهبرد دیتولدادن به 

 محدود و خاص. یبه کشورها یهدف کاهش وابستگ
 یهایمنظور انتقال فناورکشور به یاقتصاد ژهیتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و و -۱۱

منابع  و یضرور یزهاایصادرات کاال و خدمات و تأمین ن د،یتول لیگسترش و تسه شرفته،یپ
 از خارج. یمال

 .یاتیمال یسهم درآمدها شیدولت با افزا یاصالح نظام درآمد -۱۷
 یسازبا هماهنگ یاقتصاد مقاومت یکل یهاتحقق سیاست یدولت مکلف است برا -۲۲
 :معمول دارد ررایهمه امکانات کشور، اقدامات ز یایپو جیو بس

ن به توا یدسترس یبرا یو اقتصاد یفن ،یعلم یهاظرفیت یریکارگهو ب ییشناسا -
 و اقدامات مناسب. یآفند

 دشمن. یبرا نهیهز شیو افزا میتحر یهارصد برنامه -
 عیواکنش هوشمند، فعال، سر یهاطرح هیته قیاز طر یمخاطرات اقتصاد تیریمد -
 .یو خارج یداخل یاههنگام در برابر مخاطرات و اختاللو به

  ۲۹/۰۹/۱۳۹۱در بخش صنعت مورخ  نظام یکل یهاسیاستبندهایی از  

 ربناهازی و هاساخت ریز جادیو ا تی: حماقیدر کشور، از طر ایانسجام و تعادل منطقه -۶
 .یتیو امن ینیسرزم شیاصول آما تیمناسب با رعا هایمشوق یو برقرار
 کشور، با: یشد مستمر صادرات کاال و خدمات صنعتر -۷

 کاالها تیفیارتقاء ک -
 بازار لیو تحص ییشناسا -
 .یاز صادرات صنعت یو مقررات یاسیس ،یمؤثر مال هایتیحما -
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از  یریگو بهره یو هنر یفرهنگ یمحتوا یدارا عیصنا ژهیوهب یدست عیگسترش صنا -۸
 .یصنعت گردشگر

 وندیپ یکوچک و متوسط و برقرار عیصنا تی: تقوقیاز طر ،ینعتص یهاخوشه جادیا -۹
 .یصنعت و ارتقاء توان رقابت افزاییمنظور همبزرگ به عیها با صناآن

  ۲۹/۰۹/۱۳۹۱ی مورخ کشاورز در بخش نظام یکل یهاسیاستبندهایی از  

 یبردارو بهره یو استفاده علم یمحصوالت کشاورز دیدر تولاز آب  یورارتقاء بهره -۵
 .دیتول یهانهاده ریاز سا نهیبه

گذاری در بخش جذب و توسعه سرمایه یبرا زهیانگ جادیها و اگسترش زیرساخت -۶
و  یتیحما یهاسیاست یاجرا د،یتول انیکاهش احتمال ز ،مهیبا پوشش مناسب ب یکشاورز

 .یاقتصاد یهابخش ریبا سا یکشاورز یدن سطح سودآورمتعادل کر
از  تیحما ،ییدر جهت تحقق خودکفا یکشاورز هدفمند به بخش ارانهی صیتخص -۷

مختلف  یطیمح طیانعطاف در شرا تیقابل ،یطیمحستیز یارهایمراعات مع ربناها،یساخت ز
 المللی.و بین یداخل یو ارتقاء قدرت رقابت در بازارها

 روستاها و داریتوسعه پا ر،یکشاورزان و عشا ان،ییروستا یسطح درآمد و زندگ ارتقاء -۹
سترش و گ یو تنوع بخش دیمناسب تول یهازیرساخت تیو رفع فقر با تقو یمناطق کشاورز

 .نینو یو خدمات ییو روستا یلیتبد عیصنا ژهیوهب یمکمل و اقتصاد یهافعالیت

  پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح » های کلی نظامتسیاسبندهایی از
 ۲۵/۶/۱۳۸۴ مورخ «طبیعی و حوادث غیرمترقبه

سازی مسئوالن و مردم برای افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده -۱
های ویژه خطر زلزله و پدیدهمترقبه بهادث غیرناشی از سوانح طبیعی و حو رویارویی با عوارض

 جوی و اقلیمی.
جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی یسیایجاد مدیریت واحد با تعیین ر -۳

 در دوره بحران:
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 -یز علمکمرا یاطالعات یهاهکشب کمکت جامع اطالعات به یریجاد نظام مدیا ۳ـ۱
ق و یدق یرسانموقع و اطالعمنظور هشدار بهمسئول، به ییاجرا یهاو سازمان یپژوهش

 .نگام در زمان وقوع حادثههبه
وجو و ها و امکانات الزم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جستآمادگی تیتقو ۳ـ۲

ی و های تبلیغاتدیدگان، تنظیم سیاستنجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب
 های فوق.های داخلی و خارجی در زمینههی کمکرسانی و سازمانداطالع
 یو نهادها یاز اعم از دولتیمورد ن یهایانات و توانمندکه امیلکار گرفتن یدر اخت ۳ـ۳
 .در طول زمان بحران مسلح یروهایو ن یدولتریغ یعموم

 بیش ضریو افزااز زلزله در شهرها و روستاها  یناش یریپذاهش خطرکو  یریشگیپ -۶
 ق:ید از طریجد یوسازهادر ساخت یمنیا

و  ییو روستا یشهر یتیز جمعکها در مرایاربرک یسازو مناسب یابیانکم ۶ـ۱
 .شورکزلزله در  یخطر نسب یبندات حساس و مهم متناسب با پهنهتأسیس
ت یمتخصص و ترب یروهاین یریگارکوساز با به ت و نظارت بر ساختیریبهبود مد ۶ـ۲

ستفاده و ا یاو حرفه یفن یهالکو تش یت نظام مهندسیه سطوح و تقویلکار ماهر در ک یروین
 .زیخشرفته زلزلهیپ یشورهاکموفق  یهااز تجربه
 یو ناامن در برابر زلزله و الزام یفنریغ یهاوسازاز ساخت یریت و جلوگیممنوع ۶ـ۳

 .اردها و مقررات مربوط به طرح و اجراه استاندیلکو استفاده از  مهیردن بک
ردن استفاده از مصالح استاندارد، کای و الزامی استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه ۶ـ۴
 .کهای سبو پایدار و ساخت سازه های نوینیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوریکبا 

 فنی.وسازهای غیرت الزم برای جرم و تخلف شناختن ساختتهیه و تصویب قوانین و مقررا ۶ـ۵
های آن در همه سطوح، رویکرد ای که در همه فعالیتگونههای توسعه ملی بهتنظیم برنامه -۹

 مالحظه و نهادینه شود. بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد:« سازگاری با اقلیم»
 عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین.هشناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن بـ 
 های جامع مدیریت بالیای جوی و اقلیمی.تهیه، تدوین و ساماندهی نظام ـ
 ب.کارهای مناسشناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راه ـ



 ۱۷ ...ریو سا یاصول قانون اساسش اول: اسناد حاکمیتی/ فصل دوم: بخ

 

 

  ۲۸/۴/۱۳۹۰مورخ  اشتغال یکل یهاسیاستبندهایی از 

 ییو قضا یفرهنگ ،یاسیس طیآن )مح یهاسب و کار و ارتقاء شاخصک طیبهبود مح -۵
 یخصوص یاز بخش ها تیها( و حماها و زیرساختاتیاقتصاد کالن، بازار کار، مال طیو مح

 یدر چارچوب قانون اساس ربطیذ یهاهیمقررات و رو ن،یو رقابت از راه اصالح قوان یو تعاون
 .رانیا یاسالم یجمهور
 باالتر از متوسط کشور. یهااستان یکاریبه کاهش نرخ ب هژیتوجه و -۱۲

  ۱۵/۴/۱۳۸۹ مورخمصرف  یاصالح الگو یکل هایسیاستبندهایی از  

بخش  ویژهبه هابخشنه آب در تمام یمصرف به شدن نهینهادو  یورارتقاء بهره -۸
 ر:یز هایسیاستدر چارچوب  یشاورزک

هنگاممختلف و به هایبخشمصرف آب در  یالگو یسند مل ین و اجرایتدو ی،طراح -
 .آن یساز

 ینگهدار ،استحصال یسازنهیبه هایطرحاز  یتیو حما یقیتشو هایسیاستاعمال  -
 .و مصرف آب

ت یفکیش یپا ،عات آبیاهش ضاک ین و اعمال استانداردها و ضوابط الزم برایتدو -
 ها.آب یاز آلودگ یریمنابع آب و جلوگ

 تأمیننه یبه یهاجاد سامانهیا ،ارآمدترک یاریآب یهاوهیشت و اعمال شک یاصالح الگو -
ارزش  براساسد یص و مصرف آب در بخش تولیتخص یسازنهیع آب شرب و بهیو توز
 .شتریب یو اقتصاد یراهبرد
 .آب یاستفاده مجدد و بازچرخان یبرا ریزیبرنامه -
ن منابع و مصارف یجاد تعادل بیا یمناسب برا یاتیعمل یهابرنامه ین و اجرایتدو -
 ،لیو س یسالکت خشیریو اعمال مد یتراز منف یدارا ینیرزمیز یهادر سفره ویژهبهآب 

 ی.میط اقلیسازگار با شرا
 :ریز یهاسیاستدر چارچوب  یورارتقاء بهره -۱۰

ب به منافع حاصل از کس رشتیهرچه ب یبه سمت اتکا یتحقق درآمد مل کردیتحول رو -
 .و کار جامعه

 :قیاز طر یورمنافع حاصل از بهره میبر استقرار نظام تسه تأکیدبا  یوربهره شیافزا -
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با  یو ماد یاجتماع ،یانسان یهاهیاز سرما یارزش افزوده و منافع ناش یحداکثرساز -
 .هیبر اقتصاد دانش پا تأکید
 .یو بنگاه یها در بخش عمومدر نظام پرداخت یزشیانگ یارهااستقرار ساز و ک -
منابع کشور براساس منافع  صیتخص ندیو بهبود فرآ یاتیعمل یزیراستقرار بودجه -
 .یو اجتماع یاقتصاد
 یسحسابر یگرا و اجرا جهینت کردیاتخاذ رو ،یابیو ارزش یابیارز یاصالح ساختارها -

 .یدولت یهادستگاهعملکرد در 
 .ییاجرا یندهای، ابزارها و فرآهاو مقررات، روش نیصالح قوانا -
 .یتیحما یهابرنامه هیکار در کل یروین یسازتوانمند تیاولو -

  ۱۴/۱/۱۳۸۹مورخ  یادار نظام یکل یهاسیاستبندهایی از 

و  یافتهر توسعهکمت یهااستان متخصص در یروهاین یجذب و نگهدارسازی زمینه -۷
 .مناطق محروم

 ــیاســت »ه»و « د» ،«ب» ،«الف» یه بندهایبندهایی از ابالغ اصــل  یلک هایس
 ه یاعمال الحاق با ۱/۳/۱۳۸۴( مورخ ۴۴)

 :یحاصل از واگذار یمصارف درآمدها -۲
کل کشور  یدارنزد خزانه یبه حساب خاص یدولت هایبنگاهسهام  یوجوه حاصل از واگذار

 :شودمیر مصرف یب زیمصوب به ترت یهاها و بودجهز و در قالب برنامهیوار
 .یاجتماع تأمینت یخانواده مستضعف و محروم و تقو یبرا ییجاد خوداتکایا -۱ -۲
 یر ملیفراگ هایتعاونیبه  یحاصل از واگذار ی( از درآمدها٪۳۰اختصاص ) -۲ -۲

 یی.فقرزدا منظوربه
 .افتهیتوسعهکمتر ت مناطقیبا اولو یاقتصاد یربناهایجاد زیا -۳ -۲
 یو بهساز یو نوساز هاتعاونیت یتقو یالت )وجوه اداره شده( برایتسه یاعطا -۴ -۲
 گذاریسرمایه یز برایشده و ن یواگذار هایبنگاهت یبا اولوغیردولتی  یاقتصاد هایبنگاه
 .افتهیتوسعهکمتر در توسعه مناطقغیردولتی  هایبخش
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 منظوربه( ٪۴۹های غیردولتی تا سقف )بخشبا  یدولت هایشرکتمشارکت  -۵ -۲
 .افتهیتوسعهکمتر مناطق یتوسعه اقتصاد

 ها.این سیاست« الف»های دولتی با رعایت بند تمام شرکتی نیمههاطرحتکمیل  -۶ -۲

  یعیاز سوانح طب یاهش خطرات ناشکو  یریشگیپ یکل هایسیاستبندهایی از 
  ۲۵/۶/۱۳۸۴ مورخ رمترقبهیوادث غو ح

 یمسئوالن و مردم برا یسازو آماده یمنیو فرهنگ ا یش و گسترش آموزش و آگاهیافزا -۱
 یهادهیخطر زلزله و پد ویژهبهمترقبه ریو حوادث غ یعیاز سوانح طب یناش با عوارض ییارویرو
 ی.میو اقل یجو

 منظوربه ،ز موجودکت از مرایو حما یپژوهش و یت مطالعات علمیگسترش و تقو -۲
 .ت خطر زلزلهیحوادث با اولو گونهایناستن از خطرات کو  ییشناسا
های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان شناسایی پدیده -۸
ه ملی پایش و بهبود پیوستهمهای طبیعی، ایجاد نظام بهاز طریق تهیه اطلس ملی پدیده هاآن بیآس

 های پیشرفته.مدت با استفاده از فناوریآگاهی بلندهای هشدار سریع و پیشنظام
رد کیرو ،آن در همه سطوح هایفعالیته در همه ک یاگونهبه یتوسعه مل یهام برنامهیتنظ -۹

 :ردید انجام گیل باین اقدامات ذیبنابرا .نه شودیمالحظه و نهاد« میبا اقل یسازگار»
 عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین.شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به -
 ی.میو اقل یجو یایت بالیریجامع مد هاینظام ین و ساماندهیتدو ،هیته -
 شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راهکارهای مناسب. -
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  ندهایی از ــــتب یاس ظام بخش تشــــو یلکی هاســــ ماین  مورخ یگذارهیق ســــر
۲۹/۱۱/۱۳۷۷  

 .یمعنو تیاز آن از جمله مالک یحقوق ناش هیو کل تیاز مالک تیحما -۱
 یهافعالیتدر  یو تعاون یبخش خصوص گذاریهیاز توسعه سرما تیو حما تیتقو -۲
 .ی( قانون اساس۴۴اصل ) یابالغ یهاسیاستکشور برابر با  یاقتصاد
و مهار  یبه ثبات اقتصاد یابیدستبا هدف  یو ارز یمال ،یپول یهاسیاست میتنظ -۳

 .یمل دیتول تینوسانات و تقو
اصالحات  ویژهبهاقتصاد کشور با اصالحات و اقدامات الزم  وریبهره شیفزاا -۴

 .مبادله و رفع موانع یهانهیو کاهش هز یتیریو مد یساختار
لغو انحصارات  قیاز طر المللینیب هایدر داخل و صحنه یابت اقتصادتوان رق شیافزا -۵

و ارتقاء  ینیاز کارآفر تیالزم و حما یهازیرساختو  یساختار رقابت تیو تقو رضروریغ
 .یو نوآور تیخالق
 تیشفاف ،هامالیاتثبات  قیاز طر یگذارهیسرما تیدر جهت تقو یاتیاصالح نظام مال -۶

 ها.معافیتکردن  یمقررات و منطقصراحت در  ،درآمدها
 تیدر جهت حما هیپول و سرما یبازارها تیو هدا ینظام پول تیتقو ،ملی اندازپس زیتجه -۷

 .گذاریهیاز سرما
توسعه  ،یرشد اقتصاد ،یالمللنیب یبه بازارها یدسترس ،یتوجه به کسب دانش فن -۸

 یگذارهیسرما تیبا اولو ،یخارج یگذارهیدر جذب سرما ،یورو بهره تیریاشتغال و ارتقاء مد
 .و بلندمدت میمستق
که ثبات و  یدر بورس اوراق بهادار به نحو یخارج یگذارهیمجاز سرما تیفعال میتنظ -۹

 .حفظ شود یو ارز یمال یتعادل بازارها
یو تخصص یحسابرس ،نظارت ،یبازرس ،ییقضا ،یادار ،ینیرفتار تقن یسازمانده -۱۰

 .دیو تول یگذارهیاز سرما تیکردن امور در جهت حما
گسترده و اداره  یهافعالیت یفایبر ا یو تعاون یخصوص یهابخش یتوانمندساز -۱۱
 .بزرگ یاقتصاد یهابنگاه
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  ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ مورخ نکمسبخش  یکل هایسیاستبندهایی از  

 و یدر چارچوب استعداد اراض مسکن و توسعه شهر و روستا تأمینی برا نیزم تیریمد -۱
 .دیجد یو توسعه شهرها جادیتوسعه و عمران کشور و ا یهاطرحو  یها و ضوابط شهرسازسیاست

  ۲۹/۱۱/۱۳۸۹ مورخ یبخش شهرساز یکل هایسیاستبندهایی از  

 یاستعدادها براساسو  ینیسرزم شیتوسعه شهرها در چارچوب طرح آما یابیمکان -۱
و  ،یو مراقبت از منابع آب و خاک کشاورز یطیمحستیز یارهایمع تیرعاو با  یاقتصاد

 .یو شبکه شهر هازیرساختو امکان استفاده از  یعیدر مقابل سوانح طب یمنیا
 -یرانیا تیبر هو تأکیدبا  یو عمود یشهرها در گسترش افق یابعاد کالبد نییتع -۲
و  یگیحقوق همسا ،یتیامن ،یاداقتص ،یاجتماع ،یمالحظات فرهنگ تیو با رعا یاسالم

 .یمیو اقل یطیمحستیو الزامات ز ییربنایامکانات ز
 یو اجرا بیتصو ،هیته تیریدر نظام مد یهماهنگ جادیمقررات و ا یسازهماهنگ -۳
 .ییو روستا یتوسعه و عمران شهر یهاطرح
ر نظام ب أکیدتبا  ییو روستا یشهر تیریتوسعه و عمران و مد یبرا داریمنابع پا تأمین -۴
 .مصوب یهاطرحو در چارچوب  اینهیهز -درآمد

 ۳/۱۱/۱۳۷۹ب مورخ آ منابع یلک هایسیاست  

ش یو آما داریپا هاصول توسع براساسآب  هل چرخکت در یریجاد نظام جامع مدیا -۱
 .شورکز یآبر یهان در حوضهیسرزم
آب در استحصال و عرضه  یاسیو س یتیو امن یصادو توجه به ارزش اقت یوربهره ارتقاء -۲

 .و مصرف آن یو نگهدار
شور کآب در  یعیرطبیو غ یعیعات طبیزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایش میافزا -۳

 .نکق ممیاز هر طر
و  یزداریسد و آبخ هایطرح یت تناسب در اجرایرعا منظوربهجامع  برنامهن یتدو -۴
 رمتعارف ویغ هایآبو استفاده از  یح اراضیز و تسطیو تجه یاریآب یاههکو شب یدارآبخوان
 ی.بردارت نقش مردم در استحصال و بهرهیدانش و فنون و تقو ارتقاء
 ک.مشتر هایآبت استفاده از منابع یو اولو شودمیشور خارج که از ک هاییآبمهار  -۵
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 ۲۳/۱۰/۱۳۷۷مورخ ی عیمنابع طب یلک هایسیاست  

 یبرا یاهیپوشش گ هشونده و توسعدیتجد یعیمنابع طب یایبر اح یعزم مل جادیا -۱
دن ین منابع و ارتقاء بخشید ایدن به روند تولیمناسب و سرعت بخش یورش بهرهیحفاظت و افزا

 .نهین زمیت مردم در اکو جلب مشار یبه فرهنگ عموم
وری و باالبردن غنای جان -شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی -۲

 .گذاری در آنبرداری بهینه براساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایهحیاتی خاکها و بهره
 ین منابع و تالش برایا یداریو مهار عوامل ناپا یعیاز منابع طب یبرداراصالح نظام بهره -۳

 .آن هحفظ و توسع
 یهاو اصالح گونه یکیو ژنت یطیمحستیز یهایوراو فن یاربردکقات یگسترش تحق -۴

آموزش  تیو تقو یاطالعات یهاگاهیجاد پایران و ایا یطیط محیمتناسب با شرا یوانیو ح یاهیگ
 ی.رسانو نظام اطالع



 

 

 

 

  یه از یان به ملت ایران مورخ  «گام دوم انقالب»ب  ۲۲/۱۱/۱۳۹۷رهبری خطاب 
 های مادی کشورفهرست طوالنی فرصت

آمد دهد که مدیران کارهای مادی کشور نیز فهرستی طوالنی را تشکیل میها، فرصتجز اینبه
گیری از آن، درآمدهای ملّی را با جهشی توانند با فعّال کردن و بهرهو پُرانگیزه و خردمند می

ند و نفس کناعتمادبه نیاز و به معنی واقعی داراینمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی
درصد  ۷مشکالت کنونی را برطرف نمایند. ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان، دارای 

ذخایر معدنی جهان است: منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنائی جغرافیایی میان شرق و 
 ۶۰۰ه با همسای ۱۵ای با داشتن غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملّی، بازار بزرگ منطقه

، حاصلخیزی زمین با محصوالت متنوّع کشاورزی و دریایی طوالنی سواحلمیلیون جمعیت، 
 هاظرفیتی کشور است؛ بسیاری از هاظرفیتیی از هابخشباغی، اقتصاد بزرگ و متنوّع، 

بیعی و ی طنشدهی استفادههاظرفیتاست که ایران ازنظر  نخورده مانده است. گفته شدهدست
شک شما جوانان مؤمن و پُرتالش خواهید توانست این ی اوّل جهان است. بیانسانی در رتبه

برداری از انداز، باید زمان تمرکز بر بهرهی دوّم چشمعیب بزرگ را برطرف کنید. دهه
نشده باشد و پیشرفت کشور ازجمله در بخش ی استفادههاظرفیتدستاوردهای گذشته و نیز 

 .اقتصاد ملّی ارتقاء یابدتولید و 

 سومفصل

های و سخنرانی «گام دوم انقالب» هیانیب
 رهبر معظم انقالب 
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 در خصوص آمایش سرزمین رهبر معظم انقالب بیانات 

 قدرنیاست؛ ا نیتراکم قوان یمسئله م،یکه ما دچارش هست ییزهایاز چ یکی( ۱۶/۳/۱۳۹۵)
 شیآما یاشاره کردند به مسئله یجانیدکتر الر ی! حاال آقامیکه در مسائل مختلف قانون دار

دولت مطرح شد؛  ئتیجمهور بودم، در ه سیکه بنده رئ یاز زمان ن،یسرزم شیآما ن؛یسرزم
 یوقت گذشته، مسئلهو چند سال از آن یسال، س یحاال س کهخود من  ی  جمهور استیزمان ر

کلمه  نیکه ا میهم بحث کرد شیآما یکلمه یکه رو-[ در دولت مطرح شد نی]سرزم شیآما
دولتها هم دنبال  یدنبال کند؛ در همهو ]بنا شد[  -ستیچ اششهیر ست،یاست، چ یفارس

قانون  نیسرزم شیآما یبرا م،یاهم گذاشته ون[ نشده. خب، حاال قانیشده، ]امّا[ هنوز هم ]عمل
 یط دیرا با بُرانیم یهاآن اضافه کن! راه یهم رو گریچند قانون د ایهم وجود دارد؛ حاال شما ب

که با استعدادها  یاییو آشنا نیسرزم شیت آمابه برک دیخواهیحاال شما م دییکرد. فرض بفرما
از امکانات استانها و مناطق گوناگون کشور  د،یکنیم دایها پمنطقه ایاستانها  یهاظرفیتو 

وجود دارد. خب، درست  نیدر کنار ا یگرینشد، راه د نیخب، حاال ]اگر[ ا یلیخ د؛یاستفاده کن
ا آنج امّا استاندار فتادهیاستان خراسان اتّفاق ن ینهیدر زم دیمثالً فرض کن ،یعلم شیاست که آما
 که در مرکز نشسته آن یکه کس دانندیآن استان م یعدادهااز است یزیآنجا چ ی  محلّ نیو مسئول

 اهمخویم نیها استفاده بشود. بنابراراه نیفرصت است؛ از ا کیخودش  نیا داند؛یرا نم زیچ
ه است ک نیعمده ا ست؛یقانون، حُسن ن تیّکمّ شیکم قانون و افزارا عرض بکنم که ترا نیا

 داشته باشد؛ جامع باشد.  تیّفیقانون ک

 سیستان و بلوچستان در خصوص استان رهبر معظم انقالب بیانات 

امروز  و بلوچستان   ستانیام، وضع سکرده یگزند و بلوچستان ستانیمن در س (۷/۳/۱۳۹۷)
 شانیتا آسمان فرق کرده. ا نیکه بنده آنجا بودم، از زم ۵۷و  ۵۶و بلوچستان سال  ستانیبا س
سه ماه،  ،یگرد و غبار دارد؛ هر سال زابل یعنیچه؟  یعنی میهوا ندار م؛یما هوا ندار ندیگویم

ان و بلوچست ستانیاز مشکالت س یاگوشه کی نیا د؛یگویدارد؛ راست م بارماه گرد و غ چهار
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! محض یمحض بودند؛ در بدبخت یکلمه در بدبخت یواقع یمعناهست و بود؛ آن زمان مردم به
شده، خدمات انجام گرفته؛  شرفتهایشاهد بودم. بعد از انقالب کارها شده، پ کیبنده از نزد

کار انجام  یلیعدالت خ ینهیکشور؛ در زم ی]بلکه[ در همه ،و بلوچستان نستایفقط در سنه
 گرفته.
 کیاز چند عامل است.  یناش ریحق نیا یبرا هیّقض نیجذّاب بودن ا ( ۱۶/۱۱/۱۳۹۶)

وّقف ت بلوچستانوستانیدر استان س یابرهه کیاست. ما  استان نیخود من به ا یعامل، عالقه
آورد که اُنس ما با  شیپ یرا جور طیمتعال شرا یهم نبود، لکن خدا یایکه مّدت طوالن میداشت

کار خدا بود وَالّا ما در آنجا  نیبشود؛ ا سالهنیاُنس چند کیمثل  ستانا نیاستان و مردِم ا نیا
کردم و  تیّت وصمن در آن دوره جالب بود که همان وق یبرا یقدربه رانشهری. امینماند یلیخ

 د،یدفن کن رانشهریرفتم، من را حتماً در خود ا ایمدّت، از دن نیسفر، در ا نیگفتم اگر من در ا
سمت ]لکن[ ق -را رانشهریقبرستان ا- دمی. رفتم قبرستان آنجا را هم ددینکن جخار رانشهریاز ا

ه باصفا و البتّ ،یمیم گرم، صماست؛ مرد ادیهستند که محبّتشان ز یمردم نبود. مردم بلوچ
 ه،یّچه زمان قاجار- خیاست. منتها در طول تار ادیز یلیبااستعداد؛ استعداد هم در آن استان خ

 یاعتنائیبه آن منطقه و مردم آن منطقه جفا شده، ب ،یطوالن یسالها نیا رد -یچه زمان پهلو
 کی[ ی]اّما حتّ م؛یکردیصحبت م و میبا مردم اُنس داشت م،یکه ما آنجا بود یوقتشده. در آن

حسوب بلوچستان م ییایو جغراف یاسیکه در واقع مرکز س رانشهریمثل ا یبه شهر کارهمهیمأمور ن
[ یحتّ ] شد،یبلوچستان محسوب م یو معنو یکه مرکز علم سراوان ایبود؛  هقدم نگذاشت شد،یم
جمهور  یآنجا قدم نگذاشته بود. خب بعد از انقالب، رؤسا -مثل استاندار یکی-مأمور  کی

به روستاها رفتند؛ فاصله  یشهرها رفتند، حتّ نیا یرفتند، همه رفتند، به همه نیرفتند، مسئول
 یاعتنائیشد، نسبت به مسائل بلوچستان ب یاعتنائینسبت به مردم ب ورهاست. در آن د ادیز یلیخ

هم  انستینکردند؛ در بخش س دایمجال را پ نینکرد، ا دایو بُروز پمردم ظهور  نیشد؛ استعداد ا
 یرانیاقوام ا یهمه نیدر ب یخیتار یهستند که ازلحاظ گذشته یمردم ستانی. مردم سجورنیهم
است؛ آنجا هم  یالعاده برجسته و درخشانفوق یلیخ یگذشته کی ستانیس ی. گذشتهرندینظکم
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[ با حوادث یتوجّهیب نیقرار گرفته بود، ]و ا یاعتنائیو ب یتوجّهیآنجا هم مورد ب جور،نیهم
 ]هم[ همراه بود. یعیطب

مال همه است؛ امکانات این دریای پربرکت متعلق به این  منافع دریا (۱/۵/۱۳۹۰)
مند شود از این برکات به نفع منافع ملی استفاده کرد و کشور را از آن بهرههاست. چگونه میملت

کرد؟ با داشتن اقتدار. این اقتدار را شما نیروهای مسلحی که با معنای جهاد و مفهوم 
 توانید تأمین کنید.اید، میازخودگذشتگی خو گرفته

برای یک کشور، یک فرصت بزرگ برای پیشرفت و حفظ منافع ملی است. فواید دریا  دریا
 ی است؛ فواید بزرگ و کالن است.برای یک کشور و یک ملت، فواید راهبرد

ممتد و طوالنی  متعلق به ایران عزیز، امروز در  امروز همه چیز عوض شده است. ساحل
اختیار دولتی مستقل و ملتی سرافراز و بیدار است؛ ملتی که به خدای متعال متکی است؛ نیروی 

 بالد.شناسد و به آن میخود را می
 و چه منطقه دریای عمان کارهای بزرگی دارد؛ چه منطقه نیروهای مسلحاین منطقه با حضور 

با  های الزم رای دولتی و مسئوالن گوناگون کشور موظفند همکاریهادستگاه. فارسخلیج سواحل
 بهترین وجه انجام بگیرد. نیروهای مسلح انجام دهند تا این کارها به

جور است. ما جاى اى هم همیناز لحاظ موقعیت جغرافیائى و منطقه( ۲۶/۵/۱۳۹۰)
که  ى حساسىو ارتباط با دریاهاى آزاد و منطقه ایم. همسایگى ما با دو دریاحساسى قرار گرفته

ى ترین بخش این منطقهاز مهم ما در یکى -بین شرق و غرب، یعنى بین آسیا و اروپا وجود دارد 
ات اش امتیازها همهکند. ایندسترسى ما را به غرب و به شرق فراهم می -ایم حساس قرار گرفته

را بالفعل کنیم؛ این احتیاج به تالش  هاظرفیتى کشور است؛ باید این هاظرفیتها است. این
 دارد.
برای یک کشور، یک فرصت بزرگ  دانیم، دریای ما میطوری که همههمان (۱/۵/۱۳۹۰)

برای پیشرفت و حفظ منافع ملی است. فواید دریا برای یک کشور و یک ملت، فواید راهبردی 
 است؛ فواید بزرگ و کالن است.
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 های آزادجمهوری اسالمی ایران اهل تجاوز نیست ولی اهل حضور در آب (۲/۵/۱۳۹۰)
 ای آزاد دنیا متعلق به همه و بستری برای انتقال فرهنگ است.هاست زیرا آب

تواند در دریاهای آزاد به اهتزاز در بیاید، معنایش این است که ملت وقتی شما پرچمتان می
ایران، فرهنگ ملت ایران، حرف حق ملت ایران در انقالب، قدرت زیادی پیدا کرده و این برای 

 بخش است.ها الهامدیگر ملت
 منطقه دریای عمان ای که شما مستقر هستید یعنی منطقه سواحلآن منطقه (۷/۹/۱۳۸۹) 

عنی تر آن یبکری است، عمق این سواحل منطقه وسیع بلوچستان و بخشی از آن منطقه غربی
 ، مناطق بسیار مهمی است، بسیار حائز اهمیت است.هرمزگان

 در آنجا ممکن است این مناطق را زنده کند، یعنی حضور نیروی دریایی ارتش وجود شما
سیستان و  بزرگ های منطقه استانممکن است منتهی بشود به اینکه انشاءالله ما بتوانیم از توانائی

 استفاده کنیم؛ این برای کشور مهم است. و منطقه عظیم و حساس دریای عمان بلوچستان
گفتند که کشور ما یک کشور دریایی است. واقعش هم همین است دیگر؛ ( ۳۰/۱۱/۱۳۸۸)

فارسش، چه دریاى هم دریایی به این حساسیت؛ چه خلیج، آنمتصل به اقیانوس و داراى دریا
 قدر این منطقه را حساس کرده است.زى که اینو مراک هابخشى و بقیه عمان

آبى هستیم ما کشور کم -همین کمبود آب هم که در کشور مطرح است و درست هم هست 
ی علمى  فنى  هوشمندانه کاماًل قابل برطرف شدن است؛ که بعضى از دوستان هم هاطرحبا  -

 ار مداقه، یک مقدار پیشرفت، در همینام. با یک مقداینجا اشاره کردند، بنده هم قبالً این را گفته
توانیم این کمبود را جبران و برطرف کنیم. بنابراین واقعاً کشور زمینه هم که ما کمبود داریم، می

 .اى داردالعادهاز لحاظ منابع طبیعى هم ظرفیت فوق
داریم درواقع  عظیم و طوالنی بسیار حساس که ما در دریای عمان این ساحل( ۱۳۸۷/ ۶/۹)

حل ، سایک گنج است و باید این را اعتراف کنیم که این را کشف نکرده بودیم. دریای عمان
دریای عمان و حضور در دریای عمان یک گنج است؛ یک ذخیره است. ما همه حواسمان را 

فارس هم خیلی حساس است، شکی نداریم امّا ه خلیجکردیم که البتّ فارسبردیم متوجّه خلیج
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توجّه نکردیم به این ثروت عظیمی که ما در دریای عمان داریم. دریای عمان عقبه اساسی و 
 فارس است.کننده سرنوشت خلیجتعیین
 فراوان تیاهم هیو از زاو دیجد یبا نگاه دیرا با و بلوچستان ستانیس - (۱۸/۱۲/۱۳۸۱)

 قرار داد. ژهیو مورد توجه جهان با اقتصاد و تجارت رانیدر ارتباط ا همنطق نیا
با دو کشور  یهمجوار ،یطوالن ییای، مرز درعمان یایدر در بهارچا مهم اریبندر بس -

و  تانسیس که است ییهایژگیو از جمله یتیترانز خوب اریبس تیو ظرف و افغانستان پاکستان
 .سازدیبرخوردار م مضاعف یتیرا از اهم بلوچستان

 بخشد. رونق زیهمجوار را ن یهااستان تواندیم و بلوچستان ستانیس بهبود اوضاع -
بطور  دیبا است شده ینیبشی، پدولت در مصوبه آن لیتشک که محور شرق ستاد توسعه -
و  یلاحتما نواقص ها، رفعطرح یبر روند اجرا نظارت کارها یریگیشود و با پ فعال یجد

 شرفتیو پ و بلوچستان ستانیس مشکالت ، روند حلشده انجام یهامستمر فعالیت گزارش
 کند. را دنبال منطقه نیا

 ککم مردم مشکالت و حل استان رونق به تواندیم زین در زابل یتجار ژهیو منطقه جادیا  -
 کند.
 یدست عیاز صنا تی، حمااستان معادن به یجد توجه ،ستانیس عمران سازمان شدن فعال -

 یهابهبود راه ،انیآبز مسئله به یدگی، رسدر منطقه کوچک عیصنا جادیو ا و بلوچستان ستانیس
، منطقه یدامدار به یدگیرس ،یادیبنادر ص احداث ،رجندیو ب نهبندان به زابل راه از جمله استان

را از  یمرز یهابازارچه و احداث یعموم بهداشت ، بهبود وضعاستان به یگازرسان آغاز طرح
  و بلوچستان ستانیس و توسعه مردم یشتیمع مشکالت کاهش یهاراه جمله
ا ت نیو مدّ نگاه جوانان، از زم شهیاز لحاظ سطح فکر و اند استان نیا امروز( ۶/۱۲/۱۳۸۱)

 ندهیاست که ما را دلگرم و به آ یدیام یامر، نقطه نیآسمان با آن روز فرق کرده است و هم
 .کندیم دواریام

و محبّت  یام، راجع به همدلشهر داشته نیکه در ا یدر اجتماعات متعّدد روزیو پر روزید من
 هیرا عل هعیکه ش یآن کسان دی: بدانمیگویصحبت کردم. به شما جوانان هم م یو سنّ عهیش نیب
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سالم را؛ با اصل ا یرا دوست دارند و نه سنّ عهینه ش کنند،یم کیتحر عهیش هیرا عل یو سنّ یسنّ
و مهربان باشند. دشمن از هر دو  میخود رح نیبرادران مسلمان ب یعنی ؛«نهمیرحماء ب. »دشمنند

م را در چش عهیو ش کندیم جیرا ترو یگریو ناصب یگریطرف غال کی. از دکنیطرف تالش م
از  - نندکیهم متأسّفانه باور م ینید نیاز متحجّر یبعض - کندیم یمعرف یقیدشمن حق ،یسنّ
دشمن آن است  ی. توطئهکندیوادار م یسنّ یرا به اهانت به مقدّسات و ارزشها عهیش گرید یسو
ملت  کی تیّبردن هو نیاختالف در جهت از ب نیبل هم قرار دهد. ادو مکتب را در مقا نیکه ا

فتم شما گ یو سنّ عهیمحترم ش یآنها باشد. به علما نیب دیکه نبا شودیم جادیا یو در موضوعات
دشمن غافل  دیخوب است و من هم از شما ممنونم؛ اما از ک یلیخ نیو ا دیزنیدم از وحدت م

و به آن توجّه  دیکه ممکن است شما از آن غفلت کن شودیوارد م یی. دشمن از راههادینباش
؛ از «القول لحن یو لتعرفنّهم ف. »دیبشناس یو دشمن را در هر لباس دیباش اریهوش دینداشته باش

 آنها را شناخت. توانیسخنانشان هم م
طوری نو این منطقه دریایی، بسیار حائز اهمیت است. هما دریای عمان (۹/۱۲/۱۳۸۱)  

که در دوره جنگ تحمیلی، در یک برهه توانستیم از این فرصت استثنایی استفاده کنیم. اگر این 
بسته بودن و توانست ما را از آن حالت دست شد و چابهارفرصت نبود، گلوی ما فشرده می

 اسارت آن زمان بیرون بیاورد.
 گذرد، حضور در کرانه دریای عمانمی فارسیجاکنون هم با توجه به مسائل سیاسی که در خل

ها را باید با توجه به این حقیقت ریزیالعاده است. در اینجا همه برنامهبرای ما یک فرصت فوق
که در اینجا  و سپاه مسلم انجام دهید بنابراین این منطقه دریایی بایستی مثل سایر نیروهای ارتش

 هستند خودش را آماده نگه دارد این نقطه از کشور را باید خیلی جدی بگیرید.
 هیعلاللَّهکه امام رضوان یتیحکم مأمور نیانقالب، اوّل یروزیلذا بعد از پ ( ۲/۱۲/۱۳۸۱) 

ود. من آمدم و ب وچستانو بل ستانیس سفر به استان یبرا ریبنده حق نیبه ا یصادر کردند، حکم
 استان حس نیخود را در قبال ا فهیو انقالب وظ دمید کیاستان را از نزد نیمناطق گوناگون ا

تا  رهیو غ و اِسَپکه و نِبت و َفنّوج کشهریو ن نقاط استان، از منطقه چابهار نیتریکرد. از جنوب
استان، منطقه  نیا یو از مناطق شمال و سرباز و جالق استان، منطقه سراوان نیا یمناطق شرق



 یقانون نینظم نو در سیستان و بلوچستانو استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۳۰

 

 

 رهیو غ انیهاشم و جازمورهو چا و دَلگان استان، منطقه بَزمان نیتا غرب ا هامون اچهیو در زابل
که در  نهایا یهامناطق نشستم، داخل کپرها رفتم و با دردها و رنج نیبا مردم ا گرفتم،خبرها 

هم انباشته و متراکم شده بود، آشنا شدم. انقالب خود را در قبال  یطاغوت بر رو میدوران رژ
و اجتماعات  یاوّل شروع شد. جهاد سازندگ یهاو کار از روز دیو بلوچستان موظّف د ستانیس

 مناطق مشغول کار شدند.  نیمردمى  خودجوش در ا یهاتیو جمع
استان از لحاظ  نیفراوان است. ا شرفتیعمران و پ یهانهیزم استان نیدر ا( ۲/۱۲/۱۳۸۱)

 ،التیو ش انیظ آبزاز لحاظ معدن، از لحا -است  مساعد اریبس یکشاورز یکه برا -وضع هوا 
 ،یطوالن یاز لحاظ مردم با استعداد و از لحاظ داشتن مرزها ،یتجار تیترانز ریاز لحاظ مس
 نیاست. مسائل ا لومتریاستان، هزار و پانصد ک نیا یو خاک یاست. مرز آب یاستان حسّاس

ها کرد و از فرصت لیها تبدرا به فرصت اآنه شودیکه م دارد ییدهایاستان در دل خود تهد
 را برطرف کرد. دهایاستفاده نمود تا تهد

 ریبا دو کشور و در مس یگیاست. همسا یمسأله اساس کی تی، مسأله امناستان نیا در 
 یناامن لهیوس کیاستان  نیا یرفتن، براقرار گ رهیو غ اجناس خطرناک و مواد مخدر قاچاق
 یعنی است. قاچاق مواد مخدّر دهیپد نیمسؤوالن، برخورد با ا یحتم فیاز وظا یکیاست. 
انسانها و نابود کردن نسل جوان.  یسوداگرى  از کار افتادگ ،یماریب یمرگ، سوداگر یسوداگر

 وجود ندارد.  یانهتکارایکار جنا نیچن یبرا یمجوّز شرع چیه
 تیدر درجه اوّل اهم و بلوچستان ستانیما در منطقه س یآنچه که امروز برا (۲/۱۲/۱۳۸۱)
الزم، با باز کردن راه تجارت  یبناهاریز جادیبا ا یاقتصاد شرفتیو پ یعمران آباد رد،قرار دا

 که یآب در حدّ  نیه با اشرار و مفسدان، با تأمناسالم، با مقابل یهااز تجارت یریسالم و جلوگ
معادن  استان نیکه ا -و استخراج معادن  یبا کشف و بارور ع،یصنا جادیممکن است، با ا

 است. ا یو دامدار یو با توسعه کشاورز - اردهم د یخوب
 ور، منطقهمناطق مرزى کش تر از همهدانید، امروز حساسطور که مىهمان (۹/۸/۱۳۶۸)

کشور عزیزمان در آن منطقه است که از لحاظ  های طوالنى و ممتد دریایىمرزى جنوب و کرانه
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ها، براى الجیشی و ازنظر اقتصادى و سیاسى و دیگر جنبهالمللى و موقعیت سوقحساسیت بین
 سرنوشت کشور کمال اهمیت را داراست. 

داریم. دریا مال ماست. دریا جوالنگاه  طوالنى در دریا ما یک ساحل( ۱۸/۴/۱۳۶۳) 
ماست. دریا محل استفاده و تغذیه ماست. دریا محل عبور و مرور ماست. دریا محل حفاظت 

توانیم قبول کنیم که در این دریا انگلیس، آمریکا، فرانسه، روس ما از مرزهایمان است. مگر ما مى
گر بدانند؟ مگر چنین چیزى ممکن است؟ خانه و سلطهدیگرى خود را صاحبیا دیگرى و یا 

کند، چکاره هاى کنار این دریا زندگى مىایم؟ پس این ملت که در خشکىپس ما اینجا چکاره
کنند، در اینجا ها دارند زندگى مىاست. چگونه است که مردمى که در خود  این خشکى

گوید کلفت سَر گردنه بگیر به اینجا آمده است و مىیا، یک گردنطرف دناند؛ بعد، از آنکارههیچ
 بنده اینجا منافعى دارم؟! ما که بیشتر از شما اینجا منافع داریم!





 

 

 

 
 
 

 دومبخش

 اسناد مصوب 
 نیسرزم شیآما





 

 

 

 

 ۱۰/۱۱/۱۳۹۵مصوب  کشور توسعه یهابرنامه یقانون احکام دائم (۳۲) ماده 

 شیآما یعال یشورا»آن  یو نظارت بر اجرا نیتوسعه سرزم یمنظور استقرار نظام راهبربه 
 :شودیم لیتشک ریز فیوبودجه کشور با وظاسازمان برنامه سیرئ تیبا مسؤول «نیسرزم

 - الف
 نآ یروابط ارکان و اجزا میو تنظ نیتوسعه سرزم یام راهبرنظ یو نظارت بر اجرا یبررس -۱
توسعه  یهاطرحها و برنامه هیو نظارت مستمر بر ته یهماهنگ ب،یتصو ،یبررس -۲
 یو استان یامنطقه ،یدر سطوح مل نیسرزم
 یو استان یامنطقه ،یمل شیو اسناد آما نیسرزم شیآما ییاجرا یهابرنامه یبررس -۳
و  یامنطقه ،یدر سطوح مل نیسرزم شیآما یاصول و ضوابط مل یرانظارت بر اج -۴
 ربطیذ ییاجرا یهادستگاهعملکرد  یابیو ارز یاستان

جرا و ا میتنظ یاگونهخود را به یاتیعمل یهابرنامه اندمکلف ییاجرا یهادستگاه -۱ تبصره
 .دیفراهم آ نیسرزم شیآما یهایریگتحقق جهت نهیکنند که زم

 اولفصل

 لیتشک ییاجرا نامهیینو آ یمستند  قانون
 نیسرزم شیآما یشورا
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 وبودجه کشور()سازمان برنامه رخانهیمصوبات شورا بر عهده دب ینظارت بر اجرا -۲ تبصره
 یوضعم ای یموضوع یهاکارگروه لیخود نسبت به تشک فیانجام وظا یبرا تواندیاست. شورا م

 اقدام کند.
ز: ا اندعبارتوبودجه کشور سازمان برنامه سیشورا عالوه بر رئ یاعضا بیترک -۳ تبصره

دفاع و  ،یراه و شهرساز ،ییو دارا یامور اقتصاد ،یور، اطالعات، جهاد کشاورزکش رانیوز
اغل در نظر شو سه نفر صاحب ستیزطیسازمان حفاظت مح سیو رئ مسلح یروهاین یبانیپشت

 جمهورسیبه انتخاب رئ ییاجرا یهادستگاه
 یهاسیاستهمواره  نیسرزم شیآما یهاریزینامهبردولت موظف است در  -۴ تبصره

 .دیرا توأماً لحاظ نما ییایو در یخشک
)جنوب  مکران منظور توسعه سواحلدولت مکلف است به ینیسرزم شیآما یـ در اجرا ب

 یروین یو رفاه یفرهنگ ،ینظام یهازیرساختاحداث  ،یشرق کشور( جهت استقرار، سامانده
 اعتبارات الزم را در بودجه ساالنه کشور لحاظ کند. رانیا یاسالم یجمهور ارتش ییایدر

وسط ت ریکشور، اقدامات ز یو معدن یصنعت یگذارهیسرما قیو تشو لیتسه منظوربهـ  پ
 :شودیمدولت انجام 

به عنوان مناطق  باشدیکشور م یارکینرخ ب نیانگیها باالتر از مآن یکاریکه نرخ ب ییهاـ شهرستان ۱
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت  شنهادیمناطق با پ نی. اشوندیم فیبرخوردار از اشتغال تعر ریغ

 .شودیم نییتع ههششم هر د زیدر سال اول و ن رانیوزئتیه بیو تصو یتعاون، کار و رفاه اجتماع
 جادیو ا یکاریاشتغال و کاهش نرخ ب جادیالزم جهت ا یهامشوقدولت موظف است  ـ ۲

بودجه  حیآن را در لوا ازیموردنو اعتبارات  آوردهعملمناطق را به  نیدر ا کارانیب یکارورز
 ساالنه منظور کند.

ال از اشتغ برخوردار ریغدر مناطق  یو خدمات یمعدن ،یصنعت یواحدها یاتیمال تیمعاف ـ ۳
اعمال کند. توسعه واحد و  یـ صنعت یاطق آزاد تجاردر من منظور شده یهاتیمعاف زانیرا به م

 .باشندیمحکم  نیسهم خود مشمول ا زانیواحدها به م نیدر ا دیجد یکاال دیتول زین
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 یعی( از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طب٪۳درصد )دولت مکلف است سه ـ  ت
آن  سهم بر اساسر استان که سهم ه زیگاز خو  زیخنفت یهااستانبه  سومکی بیرا به ترت

و دوسوم به  گرددیم نییتع یعیاستان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طب
 کیبه تفک یافتگینتوسعه یهاشاخص بر اساسکه  افتهیکمتر توسعهمناطق  یهاشهرستان

 یبرنامه عمران ی، جهت اجراشودیم نییشهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تع
 افتهینتوسعهو مناطق  زیخنفتاعتبار صرفاً به مناطق  نیاختصاص دهد. ا یسنوات یهابودجه

 .شودینممناطق  نیا ینو موجب کاهش سهم اعتبارات استا ابدییماختصاص 
 دشنهایپقانون به  نیماده ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ ا نیا اجرایی نامهآیین ـ تبصره

 رسد.یم رانیوزئتیه بی( به تصورخانهیسازمان برنامه و بودجه کشور )دب

 توســــعه یهابرنامه یدائم( قانون احکام ۳۲بند )الف( ماده ) ییاجرا نامهآیین 
 ۲۸/۸/۱۳۹۹هـ مورخ  ۵۷۲۱۰/ ت ۹۷۶۴۸مصوبه شماره  کشور

و  یوزارت امور اقتصاد  -وزارت اطالعات  -اطالعات  یوزارت ارتباطات و فناور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش  وزارت آموزش و پرورش  -امور خارجه وزارت -ییدارا

 -وزارت کشور  - یوزارت جهاد کشاورز - یتعاون، کار و رفاه اجتماع وزارت  -یپزشک
 وزارت -رویوزارت ن - یوزارت راه و شهرساز  - مسلح یروهاین یبانیدفاع و پشت زارتو

 - ،یفرهنگ راثیم وزارت -یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق صنعت، معدن و تجارت
سازمان حفاظت   -برنامه و بودجه کشور  سازمان وزارت نفت - یدستعیو صنا یگردشگر
معادن و  ع،یصنا ،یاتاق بازرگان  -کشور  یو استخدام یادار سازمان -ستیزطیمح

  -یاقتصاد ژهیو و یصنعت -یمناطق آزاد تجار یعال یشورا رخانهیدب  - رانیا یکشاورز
 و مناطق محروم ییتوسعه روستا معاونت

سازمان  ۲۶/۸/۱۳۹۸مورخ  ۴۷۳۷۰۴اره شم شنهادیبه پ ۲۱/۸/۱۳۹۹در جلسه  رانیوزئتیه
 - کشور توسعه یهابرنامه ی( قانون احکام دائم۳۲برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره ماده )

 کرد: بیتصو ریرا به شرح ز ادشدهی بند )الف( ماده ییاجرا نامهآیین -۱۳۹۵ مصوب
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 :روندیمشروح مربوط به کار م یدر معان ریاصطالحات ز ،نامهآیین نیدر ا -۱ ماده
 .نیسرزم شیآما عالی ی: شوراعالی یشورا -۱
 سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. -۲
 .یعال یشورا رخانهی: دبرخانهیدب -۳
 .یعال یشورا یتخصص ونیسی: کمونیسیکم -۴
 .عالی یشورا رخانهیدب یهاتهیکم: یفن یهاتهیکم -۵
 .یامنطقهتوسعه  یهماهنگ ی: شورایهماهنگ یشورا -۶
 -۱۳۹۵ مصوب – کشور توسعه یهابرنامه یاحکام دائم قانون: قانون -۷
 یرگذاریو با حوزه تأث یشیآما تیبا ماه یفرابخش ای یبخش یها: طرحژهیو یهاطرح -۸

 ای یعیخاص طب لیها به دالآن هیهستند که ته نیسرزم تیریاثرگذار بر مدچند استان و  ای کی
 هیبه ته ازی. نباشدیم ژهیو کردیمستلزم اتخاذ رو یتیریو مد یکارشناس یهاضرورت ای یعملکرد

 یگذاراستیبه عنوان مرجع س شورای عالی به مرتبط، مراجع وها دستگاه توسطها نوع طرح نیا
 دییطرح و در صورت تأ اسیمق یابیبا ارز ی عالی. شوراشودیاعالم م ینیمو توسعه سرز شیآما

مورد انتظار را  یطرح، محتوا و خروج هیته یشنهادیبودن آن، چهارچوب پ ژهیضرورت و و
 .کندیم بیآن را مشخص و تصو بیو تصو یو بررس هینموده و مرجع ته یابیارز
 آن از جمله تحقق ین و نظارت بر اجرایسرزم توسعه یاستقرار نظام راهبر منظوربه -۲ ماده

 ن،یرزمس ییبه سازمان فضا بخشی انتظام ن،یتوسعه سرزم تیریو مد ریزیبرنامهنظام کارآمد 
 یو عدالت اجتماع داریتوسعه متوازن و پا یسازفراهم ،یامنطقه -یبخشتوسعه یسازهماهنگ

 و یامنطقه ،یتوسعه در سطوح مل انیجر یسازهماهنگ و هااستانمناطق و  انیم ینسل نیو ب
 .شودیم لیتشک عالی یشورا ،یاستان

 است: ریبه شرح ز عالی یارکان شورا - ۳ ماده
 .عالی یشورا یتخصص ونیسیکم -۱
 .رخانهیدب -۲
 کشور. یامنطقهتوسعه  یهماهنگ یشوراها -۳
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 است: ریبه شرح ز عالی یشورا فیوظا -۴ ماده
 ای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن.بررسی و نظارت بر اجر -۱
 توسعه یهاطرح و هاه برنامهیو نظارت مستمر بر ته یب، هماهنگیتصو، یبررس -۲
 .یاستان و یامنطقه ،یمل سطوح در نیسرزم
 .یاستان و یامنطقه، یش ملین و اسناد آمایش سرزمیآما یاجرای یهابرنامه یبررس -۳
و  یا، منطقهین در سطوح ملیش سرزمیآما یاصول و ضوابط مل یظارت بر اجران -۴
 .ربطیذ یاجرای یهادستگاهرد کعمل یابیو ارز یاستان
 است: ریبه شرح ز ی عالیشورا یاعضا -۵ ماده
 (.عالی یشورا سییسازمان برنامه و بودجه کشور )ر سییر -۱
 کشور. ریوز -۲
 اطالعات. ریوز -۳
 .یکشاورز جهاد ریوز -۴
 .ییو دارا یامور اقتصاد ریوز -۵
 .یراه و شهرساز ریوز -۶
 .مسلح یروهاین یبانیدفاع و پشت ریوز -۷
 ستیزطیمحسازمان حفاظت  سییر -۸
 کشور. رعاملیسازمان پدافند غ سییر -۹

 .جمهورسییرانتخاب  به یاجرای یهادستگاهشاغل در  نظرصاحبسه نفر  -۱۰
 است: ریبرسد، به شرح ز عالی یشورا یینها بیبه تصو دیکه با ینیاسناد توسعه سرزم -۶ ماده
 شیآما یکل یهاسیاست یکه بر مبنا یراهبرد ی: سندنیسرزم شیآما یسند مل -۱
 یتوسعه و بسترساز یفضا یدهسازمان یدر پ ن،یسرزم شیو اصول مصوب آما نیسرزم
 وسعهت سنددست  سند به عنوان فرا نیاست. ا نیو متوازن سرزم داریتوسعه پاتحقق  یبرا

 قیکشور بوده و از طر یافتگیتوسعهافق  ییفضاسازمان  ینیکشور، بازتاب سرزم ینسرزمی
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 زادرونتوسعه  نهزمی مناطق، و هابخشتوسعه  سازیو فرصت یگذاراستیس ،ینگارندهیآ
 .دینمایمرا فراهم  نیسرزم شیآما یعنوان رکن اصل به یتوسعه منابع انسان زنی و گرنبرون و

ول و اص یکل یهاسیاستکه با اتکا بر  یراهبرد ی: سندنیسرزم شیآما یاسند منطقه -۲
و  یمل کارمیتوسعه و نظام تقس یخطوط کل ها،یرگیبر جهت یو مبتن نیسرزم شیمصوب آما

و  یو عدالت اجتماع داریبا هدف توسعه متوازن و پا نیسرزم شیآما یمل منتج از سند یامنطقه
 یمناطق )مصوب شورا یهاتیو مز ینیسرزم یهااستعداد ،هاتیاز قابل یریگو بهره نسلی نیب

ارتباط  قیطر نیتا از ا گرددیم میتنظ یامنطقه وندپیهم وزا ( در چارچوب توسعه درونعالی
 برقرار شود. شیآما یاستان و یسطح مل انیم یمنطق
یرگیو جهت یبر خطوط کل یکه مبتن یراهبرد ی: سندنیسرزم شیآما یسند استان -۳
 منتج از آن، با یامنطقهو  یمل کارمیتقسو نظام  نیسرزم شیآما یامنطقهو  یاسناد مل های

نابع از م نهیبه یبردارهرهبو  انتیو ص ستیزطیمححفاظت از  ،یهدف توسعه منابع انسان
اد اقتص یشکوفاساز ،هاتیمحروم و هاتعادلرفع عدم  نده،یآ یهانسلحفظ حقوق  ،یعیطب

ده نقش مؤثر و سازن یفایا نیو همچن یو مل یامنطقهآن با اقتصاد  وندیپ تیاستان و تقو
 .گرددیم میتنظ یو مل یامنطقهتوسعه  ندیاستان در فرا

توسعه و  هیپا اتینظر ن،یسرزم شیآما یمل هاییرگیمله جهتاسناد از ج ریسا -۴
 .شیآن مرتبط با آما ریو نظا یو استان یامنطقه ،یتوسعه مل بلندمدت یاندازهاچشم
 یو رهنمودها جینتا برهیتککه با  یریو تداب هاهیرواز نهادها، اسناد،  یامجموعه -تبصره

و  هانامهآیین ن،یسرزم شیآما یو استان یاقهمنط ،ی)مستخرج از اسناد مل ینیسرزم شیآما
توسعه  یگذاراستیسچارچوب  یزیرطرح( نسبت به عالییمصوبات شورا رسای و هابخشنامه
منابع و  ،یانسان یهاهیسرمااز  یوربهره ،یامنطقه -یبخش یهایهماهنگ جادیا ن،یسرزم

 ینظام راهبر ،دینمایماهتمام  یو استان یامنطقه ،یدر سطوح مختلف مل نیسرزم یهافرصت
 .دهندیم لیرا تشک نیتوسعه سرزم

از  ،صالحیدر مراجع ذ یینها بیقبل از تصو دیبا ریبه شرح ز ینیاسناد توسعه سرزم -۷ ماده
 برسد: یعال یشورا دییبه تأ نیسرزم شیو اسناد آما هایرگیاصول، جهت ،هاسیاستانطباق با ثیح
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 و استان. یامنطقه ،یمل اسیدر مق شیآما ژهیو یهاطرح -۱
 (.ییاجرا یهادستگاهها )مربوط به بخش یکالن و راهبرد یهااسناد و برنامه -۲
 کالن کشور. ریزیبرنامهاسناد مرتبط با نظام  -۳
 ،ینیسرزم شیآما جینتا یمطالعات و اجرا انیم یو هماهنگ یسازکپارچهی منظوربه -۸ ماده

 نیمورد تدو ییاجرا یهادستگاهدر  یاو توسعه منطقه شیمضمون آما ایکه با عنوان  یاسناد هیکل
 یتوسط شورا ،یینها بیقبل از تصو دیو صنعت( با عالی آموزش شی)از جمله آما رندیگیقرار م
 شوند. دییو تأ یبررس عالی

 رخانهیبد شنهادیبا پ عالی یر شوراو طرح اسناد مذکور د یضرورت بررس صیتشخ -تبصره
 خواهد بود. ونیسیکم دییو تأ

 و یبا هدف بررس ی عالیشورا سازمیو تصم یبه عنوان رکن مشورت ونیسیکم -۹ ماده
 تیریریزی و مدبرنامه کپارچهیموضوعات ارجاع شده، تحقق نظام  یبر رو یاظهارنظر تخصص

 ینیه سرزمتوسع یندهایفرا شبردیدر پ یبخش نیب ییافزاو هم یهماهنگ یو ارتقا نیتوسعه سرزم
 :شودیل میتشک ریز فیبا وظا

 و اظهارنظر در خصوص: یبررس -۱
 یبرا یو استان یامنطقه ،یدر سطوح مل ینیتوسعه سرزم یهاطرحها و برنامه - الف

 .عالی یبه شورا ارائه
 یعملکرد یهارشگزاو  ینیتوسعه سرزم یهاطرحها و برنامه ینظارت یهاگزارش - ب
 .ییاجرا یهادستگاه
 .رخانهیدب یاز سو یمصوبات و موارد ارجاع سینوشیپ متن وها گزارش -پ
 .عالی یاز طرف شورا ارجاع شدهموضوعات  -ت
 .عالی یطرح در شورا یبرا رخانهیدب یشنهادیپ دارتیو موضوعات اولو شنهادهایپ یبررس -۲
انطباق با  ثیاز ح یهماهنگ یخاذشده در شوراات ماتی، طرح و تصمبرنامه یبررس -۳
 .ینیو اسناد توسعه سرزم هایرگیجهت اصول،
 .ونیسیکم سییر صیموارد مرتبط به تشخ ریسا -۴
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 ندهینما ایمعاون سازمان  ای ری)در سطح معاون وز ونیسیکم یاعضا - ۱۰ ماده
 است: ریشرح ز به (اریاالختتام

 (.ونیسیکم سییرسازمان برنامه و بودجه کشور ) -۱
 (.ونیسیکم ریدر سازمان )دب نیسرزم شیآما ربطیذامور  سییر -۲
 اطالعات. یوزارت ارتباطات و فناور -۳
 وزارت اطالعات. -۴
 .ییو دارا یوزارت امور اقتصاد -۵
 وزارت امور خارجه. -۶
 وزارت آموزش و پرورش. -۷
 .یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک -۸
 .ین، کار و رفاه اجتماعوزارت تعاو -۹

 .یوزارت جهاد کشاورز -۱۰
 .مسلح یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت -۱۱
 .یوزارت راه و شهرساز -۱۲
 وزارت صنعت، معدن و تجارت. -۱۳
 .یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق -۱۴
 وزارت کشور. -۱۵
 .یدستعیصناو  یگردشگر ،یفرهنگ راثیوزارت م -۱۶
 وزارت نفت. -۱۷
 .رویوزارت ن -۱۸
 .ستیزطیمحسازمان حفاظت  -۱۹
 کشور. یو استخدام یسازمان ادار -۲۰
 .جمهورسییر یمعاونت حقوق -۲۱
 .رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان -۲۲
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 .یاقتصاد ژهیو و یصنعت -یمناطق آزاد تجار ی عالیشورا رخانهیدب -۲۳
 .رعاملیپدافند غسازمان  -۲۴
 .و مناطق محروم ییمعاونت توسعه روستا -۲۵
ش بخ ندگانینما ای یمحل نیو مقامات و مسئول ییاجرا یهادستگاه ریسا نیمعاون -۲۶
 .ونیسیکم سییر صیحسب مورد به تشخ یعموم
و  عالی یشورا ریبه عنوان دب سازمان ندهیدر سازمان مستقر بوده و نما رخانهیدب -۱۱ ماده

 است: ریبه شرح ز رخانهیدب فیوظا نیترمهم. شودیم نییتع عالی یشورا رخانهیدب سییر
 .ازیمطالعات موردن یو راهبر یدهسازمان -۱
 .لیی عاشورا یاعضا برایجلسه صورت ودستور جلسات  ،نامهو ارسال دعوت میتنظ ه،یته -۲
 .عالی یات شوراو ابالغ مصوب میتنظ ه،یته -۳
 .عالی یمصوبات شورا یو نظارت بر اجرا یریگیپ -۴
 .عالی شورای مصوبات و مذاکرات اطالعات، و اسناد ،هاگزارش یضبط و نگهدار -۵
 .عالی یبه شورا ارائهجهت  ینظارت یهاگزارش نیو تدو هیته -۶
 .ی عالیاات شورطرح در جلس یبرا ونیسیکم یهاگزارش میو تنظ ونیسیجلسات کم لیتشک -۷
( بند ۱تبصره ) یدر راستا ییاجرا یهادستگاه یعملکرد یهاگزارش یاخذ و بررس -۸
 ( قانون.۳۲) ماده )الف(
صول، ا ،هاسیاستانطباق با  ثیاز ح یامنطقهو  یمل اسیدر مق یاسناد کالبد دییتأ -۹
 .صالحیذدر مراجع  یینها بیقبل از تصو نیسرزم شیو اسناد آما هایرگیجهت
و  یموضوع یهاکارگروه لی( قانون، تشک۳۲( بند )الف( ماده )۲تبصره ) یدر اجرا -۱۲ ماده

ی شورا دییأو ت رخانهیدب شنهادیو ضرورت، به پ صیمربوط، حسب تشخ یفن یهاتهیو کم یموضع ای
 .است لیقابل تشک یو استان یامنطقه ،یمشخص در سطوح مل فیبا اعضا و شرح وظا عالی

 ،یو با هدف هماهنگ رانیا یاسالم یجمهور ی( قانون اساس۴۸اصل ) یدر راستا -۱۳ ماده
 جادیور، امناطق مختلف کش شرفتیامور توسعه و پ ترعیسر شبردیو پ یریگیپ ،یگذاراستیس

 ازهایو امکانات الزم به فراخور ن هیبه سرما هاآن دسترسی و مناطق و هااستانتعادل و توازن در 



 یقانون نینظم نو درن و بلوچستان سیستاو استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۴۴

 

 

منطقه بر اساسو  عالی یشورا لیذ ،یامنطقهتوسعه  یهماهنگ یرشد، شوراها یادهاو استعد
 :شودیم لیتشک ریز اراتیو اخت فیبا وظا عالی یمصوب شورا بندی

 هاظرفیتاز منابع و  یریگبهرهدر  یامنطقه نیو ب یاستان نیب یهایهماهنگ جادیا -۱
 – یچون مناطق آزاد تجار ییفضاهااز  یبرداربهرهو  یو اجتماع یاقتصاد یهافعالیتو 

 آن. ریو نظا یبنادر، توسعه صادرات، گردشگر ،یاقتصاد ژهیو و صنعتی
 لتکمی و توسعه ساخت، از اعم) هابخش ییمداخالت فضا انیم یهماهنگ یارتقا -۲

 ( در منطقه.هازیرساختمستحدثات و 
 ها.استان شیو اسناد آما مطالعات جینتا انیم یهایو رفع تعارضات و ناسازگار یبررس -۳
 ینیاسناد توسعه سرزم نیدر تدو یامنطقه -یبخش یهایهماهنگو اعمال  یبررس -۴

 .(یامنطقه یکالبد یهاطرحو  یو استان یامنطقه شیدر سطح مناطق )از جمله مطالعات آما
 فرادست. یمراجع قانون ریو سا عالی یشورا یو انجام امور ارجاع یبررس -۵
 است: ریبه شرح ز یامنطقه یهماهنگ یشوراها یاعضا -۱۴ ماده
 هر منطقه. یهااستاناستانداران  -۱
 هر منطقه. یهااستان ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد یرؤسا -۲
 در سازمان برنامه و بودجه کشور. شیامور مرتبط با آما سییر -۳
 اردتیاشخاص صالح انیسازمان برنامه و بودجه کشور که از م سییر ژهیو ندهینما -۴

 .شودیم انتخاب
اشخاص از جمله  ریو سا یو استان یمل ربطیذ یهادستگاهکل  رانیرؤسا و مد -۵

امور  سییر دییاستانداران منطقه و تأ شنهادیمتخصصان توسعه، حسب مورد و ضرورت به پ
 سازمان. شیمرتبط با آما

 یهادستورالعمل ،نامهآیین نیا ابالغ خیسازمان موظف است ظرف دو ماه از تار -۱۵ ماده
و به  نیرا تدو یهماهنگ یو شورا ونیسیکم ،عالی یشورا تیو فعال یبرگزار وهیمربوط به ش

 برساند. عالی یشورا بیتصو



 ۴۵ اول: مستند قانونی و.... بخش دوم: اسناد مصوب آمایش سرزمین/ فصل

 

 

 تیریو مد ریزیبرنامهدر نظام  نیسرزم شیآما یرسالت اصل دیهمانگونه که مستحضر هست
 میسکشور در چارچوب تق ییفضا یدت و سازماندهنقشه راه توسعه بلندم یزیتوسعه کشور، طرح ر

توسعه  «ینگار ندهیآ» قیاز طر نیسرزم شیگرآمایباشد. به عبارت د یم یو بخش یمنطقه ا ،یکار مل
 یراالزم ب ،بستر«یفرصت ساز»مناطق و بخشها و  یو انتظام بخش «یگذار استیس» ن،یسرزم

 شیآما یسازد. سازمان برنامه و بودجه به عنوان دستگاه متول یراهم مو متوازن را ف داریتوسعه پا
 یبایقرن گذشته تالش نموده است تا ضمن استمرار مطالعات و ارز مین یدرکشور در ط نیسرزم
و  تیالزم به منظور هدا یو رهنمودها دگاههاید ن،یتوسعه سرزم شبردیپ تیضعخود از و یها

 .دیارائه نما ییاجرا یهاهدستگاتوسعه کشور را به  یراهبر
جامع از  یبه عنوان استنتاج «نیسرزم شیآما یمل یها یریجهت گ»رو سند  نیهم از

صاحب  یدگاههاینظرات و د یجمع بند زیو ن ریاخ انیسال یمطالعات صورت گرفته درط
، شورک ییاجرا یهاو کارشناسان توانمند دستگاه ییاجرا رانیمد ان،ینظران، نخبگان، دانشگاه

 ییفضا یسازمانده یدرباره چگونگ نیسرزم شیآما یدگاههایبا هدف ارائه رهنمودها و د
ها، بخش انیم ییو هم افزا یو هماهنگ ساز نیاز سرزم وریارتقاء بهره ،ینیسرزم یقلمروها

 خیر تارد ن،یسرزم شیآما یتخصص ونیسیجلسه کم نیدر چند یو پس از بحث و بررس نیتدو
 است. دهیسر نیسرزم شیآما یعالیشورا بیبه تصو ۲/۵/۱۳۹۶

 یهادستگاه هی، کلکشور توسعه یهابرنامه یقانون احکام دائم ۳۲( ماده ۱تبصره ) براساس
ق جهت تحق نهیو اجرا کنند که زم میتنظ یخود را به گونه ا یاتیعمل یهامکلفند برنامه ییاجرا
سند، به منظور تحقق اهداف  نی. لذا ضمن ارسال ادیفراهم آ نیسرزم شیآما یها یریگ

مجموعه  ریسطوح ز یدر تمام دیآن خواهمشند است دستور فرمائ یو اجرا نیدوموردنظر در ت
 :ردیمورد توجه قرار گ ریآن دستگاه محترم مالحظات ز

 یتیکشور، ضمن استخراج بندها و موارد مرتبط با حوزه مامور ییاجرا یهااز دستگاه کی هر
نظور الزم به م یبخشنامه ها ایدستورالعمل ها و  دات،یتمه بیوتصو نینسبت به تدو ش،یخو

سیمحترم رئ نیاجرا و نظارت بر حسن تحقق آنها اهتمام الزم را مبذول دارند. وزراء و معاون



 یقانون نینظم نو درن و بلوچستان سیستاو استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۴۶

 

 

 یریگیپ یمتول ،یاستان یو استانداران محترم در حوزه ها یبخش یتیمامور یها حوزهور در جمه
 هستند. نیسرزم شیآما یها یریتحقق اهداف و جهت گ

مدت و کوتاه مدت توسعه بخش انیبلندمدت، م یها و طرح هااستاد اعم از برنامه یتمام
...  ها و مناطق وو جامع توسعه بخش یداستان، اسناد راهبر شیها از جمله سندآمااستان ایها 
 گردند ااصالحیو  نیتدو یریجهت گ نیبر ا یمبتن ستیبایم

 یو معمار یشهرساز یعالیها اعم از شوراها و استانتوسعه بخش یهاونیسیشوراها و کم -
مصوبات خود، موارد مطروحه در  یدر تمام ستیبایها ماستان توسعهریزیبرنامه یشوراها ایو 

 یهاکه طبق بخشنامه یسند را به جد مورد لحاظ قرار داده و درصورت لزوم موارد نیقالب ا
است  نیسرزم شیآمای عالیدر شورا یریگ میو تصم یمستلزم بررس نیسرزم شیآما یعالیشورا

.ندیشورا مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نما نیا رخانهیرا به دب



 

 

 

 

 

  شیآما یعال یمصوب شورا ۱۴۲۴در افق  نیسرزم شیآما ملیسند نامه مصوبه 
 ۲۷/۱۲/۱۳۹۹۱مورخ  ۰۳۱۵۷۱به شماره  نیسرزم

 فیعمل به تکل یدر راستا ،۱۱/۱۲/۱۳۹۹در جلسه مورخ  نیسرزم شیآما یعال یشورا
قانون احکام  ۳۲مه ششم توسعه کشور و به استناد بند ماده قانون برنا ۲۶بند الف ماده  ۱جزء 
 شی( سند آمایاسالم یمجلس شورا ۱۰/۱۱/۱۳۹۵)مصوب  کشور توسعه یهابرنامه یدائم
 نیمسرز شیآما یعال یشورا رخانهیممهور به مهر دب که یاسناد استان و یشامل سند مل نیسرزم
 :است را مصوب و مقرر نمود دهیگرد

 یامکشور الز ییاجرا یهادستگاه هیکل یمفاد آن برا تیسند، رعا نیابالغ ا خیاز تار -۱
 ن،یتوسعه سرزم یرعنوان مرجع استقرار نظام راهببه نیسرزم شیآما یعال ی. شوراباشدیم

 .سند را بر عهده دارد نیا ینظارت بر حسن اجرا تیمسئول

                                                      
 در روزنامه رسمی منتشرشده است. ۱/۱۴۰۰/ ۲۵مورخ  ۲۲۱۵۷به شماره  ۱۳۹۴نامه ویژه - ۱

 دومفصل

 یسند مل
مصوب  ۱۴۲۴در افق  نیسرزم شیآما 

 سرزمین شیآما یعال یشورا



 یقانون نینظم نو درسیستان و بلوچستان و استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۴۸

 

 

از  یبخش میقانون تنظ (۲۳)ماده  ونیسیکم رخانهیو دب اقتصاد یشورا رخانهیدب -۲
 قی، از تطبطرح و پروژه شنهادیهرگونه پ یاز بررس شیاند پموظف (۲) دولت یمقررات مال

 .ندیحاصل نما نانیسند اطم نیها با مفاد او پروژه هاطرح نیا ییاهداف و جانما
و  جینتا یو اجرا یریپذارتقاء تحقق یدر راستا ،نیسرزم شیآما یعال یشورا -۳

 .دیالزم را فراهم نما یو قانون یحقوق باتیسند، ترت نیا یهایگذاراستیس
 شیرصد و پا یکم یهاو سنجه هاشاخص ،نیسرزم شیآما یعال یشورا رخانهیدب -۴

در  یو بررس و پس از طرح نیسند را تدو نیا یهایگذاراستیو س جینتا یتحقق و اجرا
 .سند قرار دهند وستیدر پ ،یتخصص ونیسیکم

اند بالفاصله اسناد ها مکلفاستان ریزیبرنامهو  تیریاستانداران و سازمان مد -۵
 یذارگاستیو س جیبا نتا یاپروژه ایهرگونه طرح  یها را قبل از مطالعه و اجرااستان شیآما

 .دهند قیتطب نیسرزم شیآما یسند مل
 یکشور و صندوق توسعه مل یهابانک هیکل ران،یا یاسالم یجمهور یرکزبانک م -۶

 یاجرا یبرا یگذارهیسرما یمنابع مال نیو تأم التیتسه یموظف هستند قبل از اعطا
 .ندیحاصل نما نانیاطم نیسرزم شیها با سند آماها، از انطباق آنپروژه
و اجتناب از هدر رفت منابع کشور،  نیتوسعه سرزم یهبردمنظور استقرار نظام رابه -۷
 ییاجرا یهادستگاهجامع  ای یراهبرد یهاطرحکشور )اعم از  ینیاسناد توسعه سرزم یتمام

یریگو جهت هایگذاراستیبر س یمبتن ستیبایو مانند آن( م یجامع شهر یهاطرحکشور، 
 هرخانیبا دب ی)با هماهنگ رتیمغا صیدر صورت تشخ ایو  نیتدو دسن نیا یابالغ یها

 .رندیقرار گ ی( موردبازنگرنیسرزم شیآما یعال یشور
به عنوان  ب،یمراحل تصو یمدنظر وزارت اطالعات پس از ط یتیمالحظات امن -۸

 محرمانه سند قرار خواهد گرفت وستیپ



 ۴۹ یش سرزمین/ فصل دوم: سند ملی آمایش....بخش دوم: اسناد مصوب آما

 

 

  مصوب شورای عالی آمایش سرزمین ۱۴۲۴متن سند ملی آمایش سرزمین در افق 
 آمایش سرزمین رییس شورای عالی ۲۷/۱۲/۱۳۹۹مورخ  ۷۱۵۰۳۱ابالغی به شماره 

قانون  ۳۲قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و ماده  ۲۶به استناد جزءِ یک بند الف ماده 
، سند ۱۱/۱۲/۱۳۹۹در جلسه مورخ  ی آمایش سرزمینعال یشورا؛ کشور ی توسعههابرنامهاحکام دائمی 

 ماده را به شرح زیر تصویب نمود: ۱۶مشتمل بر  ۱۴۲۴ملی آمایش سرزمین در افق 
 تعاریف و اصطالحات  -۱ ماده

 روند:در این سند اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می
 ی آمایش سرزمینعال یشورا ی:عال یشورا

 ی آمایش سرزمینعال یشورادبیرخانه  دبیرخانه:
 آمایش سرزمین یعال یشوراکمیسیون تخصصی  کمیسیون:

 سند ملی آمایش سرزمین سند:
 سند استانی آمایش سرزمین سند استانی:

 هجری شمسی ۱۴۲۴سال  افق:
مین از توسعه فضایی سرز مطلوب بیانگر تصویری :سرزمین انداز توسعه فضاییچشم
ها، لیتی قابریکارگبهخواهند با مشارکت یکدیگر و نشگران توسعه میک مجموعهاست که 
 .به آن دست پیدا کنند ۱۴۲۴های سرزمینی، در افق و مزیت هاظرفیت

 است. توسعه فضایی سرزمین اندازچشممقصد نهایی برای تحقق  هدف:
اصلی و بلندمدت توسعه فضایی سرزمین با در نظر   گیریجهت سرزمینی: راهبرد

 توسعهبرای تحقق اهداف  هاچالشها در مواجهه با و محدودیت هافرصتها، گرفتن قابلیت
 فضایی مطلوب سرزمین است.

 ی تحقق راهبردهای توسعه فضایی سرزمینی است.مشخطبیانگر  سرزمینی: سیاست



 یقانون نینظم نو درسیستان و بلوچستان و استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۵۰

 

 

ی هاپهنهها، محورها و ای منسجم و هم پیوند از کانونشبکه مطلوب: فضایی سازمان
ی و طبیعی که حاصل تعامل سازنده جامعه، طبیعت و نظام مدیریت سرزمین در عملکرد

 و اهداف توسعه فضایی سرزمین است. اندازچشمچارچوب 
 شرایط بر اساس آبریز حوضه در ریپذ دیتجد آب منابع کل مقدار ریزی:برنامهآب قابل

 قابلیت که است زیستطمحی برای آب از کنار گذاشتن پس ،هازیرساخت توسعه و هیدرولوژیکی

 را دارد. غیرمتعارف و زیرزمینی سطحی، آب منابع قالب در مصارف مختلف برای برداریبهره
با تراکم جمعیتی باال است  وستهیپهمگاهی بهای از نقاط سکونتمجموعه شهر منطقه:

و در قلمرو  یچندمرکزای عملکردی یکپارچه و هم پیوند در قالب شبکه که در یک محدوده
 یا دو استقرار دارند. شهر سطح یک

شهرهایی که با دارا بودن عملکرد ملی و فراملی، خدمات برتر ملی را  :شهر سطح یک
در مقیاس  پذیردارای مزیت و رقابت بنیانتخصصی و دانش یهافعالیتو  دهندارائه می

رسانی شهرهای سطح المللی در این شهرها وجود دارند. نقش عملکردی و نوع خدماتبین
 تراز نیستند.نخست الزاماً هم

کنند. این شهرها ای و ملی ایفای نقش میشهرهایی که در سطح منطقه :شهر سطح دو
ها که ظرفیت استقرار خدمات ملی نیز در آن، هرچند دهندیای را ارائه معمدتاً خدمات منطقه

 تراز نیستند.رسانی شهرهای سطح دو الزاماً هموجود دارد. نقش عملکردی و نوع خدمات

و خدماتی  یعملکرد وندیپ که با دارا بودن شهرهایی :شهرهای همکار سطح یک و دو
های فعلی و آینده، به عنوان همکار در ارائه صها و تخص، فرصتهاظرفیت بر اساس

 نمایند.نقش می یا دو ایفای سطح یک یهاخدمات به شهرها/ شهر منطقه

از سرزمین است که با توجه به توان اکولوژیکی، آب  ییهاپهنه قلمروهای مستعد توسعه:
ود و های موج، ادامه فعالیتهازیرساختمصوب، ظرفیت برد و دسترسی به  ریزیقابل برنامه

 زیستها با رعایت مالحظات محیطهمچنین استقرار جدید فعالیت و جمعیت در آن
 گردد.مایش ملی با آمایش استانی تعیین میآ ها با تدقیق نتایجپذیر است. این پهنهامکان
 نداز توسعه فضایی سرزمین در افقاچشم -۲ماده 



 ۵۱ یش سرزمین/ فصل دوم: سند ملی آمایش....بخش دوم: اسناد مصوب آما

 

 

 گشایش بیانیه:
ارج  ،مان را با رفتار متوازن، متعادل و سازگار با توسعه پایدارما ایرانیان، سخاوتمندی سرزمین

میهنان، در مسیر اهداف و ایم که هر یک از همایم و اینک، حکمروایی کارایی ساختهنهاده
های فراوان و مناسب حال خود را دارند و ها و گزینهود، انتخابهای زندگی خارزش

یایی شناسند و استعداد و پوهای سرزمین را عمیق میو قابلیت هاظرفیتنگر،  آینده   گذاراناستیس
ها و مواهب سرزمینی، توسعه کنند تا ضمن احترام به این سخاوتترسیم می جامعه را در مسیر آن،

ت و رفاه پایدار ساکنان امروز و آیندگان، به بهترین وجه، تضمین شود. نوآوران و سعاد اجتماعی،
آفرین خود، بهترین تناسب را ایجاد نموده و عدالتی ی ارزشهافعالیتو پیشه، در  صاحبان اندیشه

فرزندان خود را از  ما،شایسته، در جایابی  فعالیت و سکونت در کشور برقرار است. سرزمین  
ها رهایی داده و آب و منابع خدادادی در آن نه به قصد سیرابی حریصانه افراد منفعل، بلکه نبحرا

برای رفع عطش جویندگان تعالی  پایدار و طراوت ماندگار در همه پهنه سرزمین، جاری است و 
 رنگ خدا دارد.زندگی در آن، 

 بیانیه:
بالنده، تمدن دیرین، فرهنگ ، ایران سرزمینی است که با تکیه بر جامعه ۱۴۲۴در سال 

ها، استعدادهای انسانی و سرزمینی فرهنگنوایی خردهایرانی فاخر، انسجام ملی، هم-اسالمی
ایرانی پیشرفت -فناورانه، نمودهای بارز تحقق الگوی اسالمی های نوآوریخدادادی، جوشش

 کند و به دستاوردهای زیر نائل شده است:را به جهان عرضه می
الملل، های ارتباطی بینمتنوع و موقعیت مفصلی ایران در شبکه جریان اقتصاد -
 د.کنآفرینی میهای تعامل  پویایی با جهان ساخته و در اقتصاد منطقه و جهان، ارزشحلقه

 عدالت اجتماعی، رفاه و کیفیت زندگی شایسته برای ساکنان همه مناطق فراهم آمده است. -

 یهابومستیژی برقرار است و ایرانیان، پویایی و دوام زهمبست امنیت غذا، آب و انر -
 دارند.پاس می ستیزطیمتنوع و متعدد سرزمین را با حفاظت از منابع طبیعی و مح

 ای، متعادل، منسجم و هم پیوند برقرار است.نظام اسکان و فعالیت  شبکه -



 یقانون نینظم نو درسیستان و بلوچستان و استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۵۲

 

 

مبنا و حفاظت از میراث فرهنگی رهنگمحور، فایران، با تکیه بر گردشگری اجتماع -
 کند.و طبیعی، گردشگران جهان را به خود جذب می

 مردم محور و برخوردار از قدرت دفاع عامل و غیرعامل، بالندهکشوری با امنیت  -
 کند.الملل ایفا میمنطقه و بین وندیهم پنقشی فعال در امنیت 

 .است افتهیاستقرار گرامردمحور و ، عدالت مگراتوسعهنظام حکمروایی سرزمینی  -
 اهداف -۳ماده 

 توسعه فضایی سرزمین، منوط به دستیابی به اهداف زیر است: اندازچشمتحقق 
 المللیای و بینهای منطقهجریان شبکه پذیری دررقابت و آفرینینقش -

 اوری نوآورانه وآفرین مبتنی بر سرمایه انسانی، فنگرا و ارزش، برونزادرون اقتصاد متنوع، -
 ایهای منطقهها و مزیتتخصص

و میراث  زیستطبیعی، محیط منابع از خردمندانه برداریبهره و حفاظت، احیاء -
 فرهنگی برای نیل به توسعه پایدار

سازگار با  غیرمتمرکزو  آور، تابوندیهم پای، متعادل، منسجم، سازمان فضایی شبکه -
 تغییر اقلیم

عدالت، رفاه و مشارکت اجتماعی، حفظ و تعمیق انسجام ملی، یکپارچگی سرزمین  -
 اسالمی-و هویت ایرانی

 امنیت بالنده سرزمین در همه وجوه و قدرت بازدارنده -
 ی سرزمینیهاسیاستراهبردها و  -۴ماده 

 ۱- اجتماعی و فرهنگی با اقتصـــادی،  مناســـبات ســـیاســـی، و پیوندها ایجاد و ارتقاء
 کشورهای منطقه و جهان

 المللی سرزمینینببه عنوان مرکز مدیریت، نظارت و راهبری ارتباطات  . شهر تهران۱

، ، بندرعباس، اهواز، کرمانشاه، ساری، رشت، مشهد)تبریز ی سطح یکهاشهر منطقه. ۲
 یالمللنیبدر تعامالت  ( به عنوان همکار تهرانو چابهار ، زاهدان، کرمان، اصفهانشیراز

 جهانی شهرهای شبکه شهرهای سطح یک در آفرینینقش برای سازییتظرف. ۳
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در سطح ملی،  هاآنآفرینی ی برای نقشسازنهیزمتغییر رویکرد نسبت به مناطق مرزی و  .۴
 المللیای و بینمنطقه
 پشتیبانی و تسهیل راهبری، به عنوان مراکز های مرزی. تقویت و تعریف نقش مراکز استان۵

 ی مرزیید بر مدیریت یکپارچه مبادتأکبا  کیتیژئوپلو حوزه نفوذ  همسایه کشورهای با تعامالت

ای آذربایجان، آسی ترکمنستان، : تعامل با کشورهایو گلستان ، مازندرانگیالن -
 میانه، روسیه و قفقاز

آسیای  یکشورها: تعامل با و خراسان جنوبی ، خراسان رضویخراسان شمالی -
 میانه و افغانستان

 ند، عمان و ه، پاکستان: تعامل با کشورهای افغانستانسیستان و بلوچستان -

ت، کوی بحرین، قطر، سعودی، عربستان : تعامل با کشورهایو بوشهر هرمزگان -
 عربی متحده امارات عمان و

 کشور عراق، سوریه و لبنان : تعامل باو خوزستان ، ایالم، کرمانشاهکردستان -

: تعامل با کشورهای آذربایجان، و اردبیل شرقی و آذربایجان آذربایجان غربی -
 ارمنستان، جمهوری نخجوان و ترکیه

 با تعامالت فرهنگی و اقتصادی توسعه در مرزی هایاستان مراکز اختیارات . افزایش۶
کشور و با حفظ تمرکز امور  کالن یهاسیاست و هاگیریجهت چارچوب درجوار هم کشورهای

 ی و حاکمیتیگذاراستیس
کاال و  ینتأم و توزیع مراکز و بازارها به مرزی شهرهای اتصال یهازیرساخت. تقویت ۷

 مرز سوی محصوالت در دو

ارتباطی داخلی با مبادی مرزی با رعایت مالحظات دفاعی، امنیتی  یاهزیرساخت . توسعه۸
 رعاملیپدافند غو 

برون، آستارا، بیله ، باجگیران، اینچهآبادلطفسرخس،  ژهیوبهمبادی شمالی  -
 سوار، نوردوز و جلفا
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ندر ب جاسک، بندر ،چابهار بنادر جنوبی کشور سطح یک مقیاس جهانی: بندر -
 (ره) خمینی امام بندر و بوشهر هید رجایی، بندرش

 ،ی: با اولویت بندر قشمامنطقهسطح دو مقیاس  بنادر جنوبی و شمالی کشور -
گناوه،  ربند کنگان،-دیراقتصادی انرژی پارس، بندر  ، بندر جامع منطقه ویژهبندرلنگه

 بندر دیلم، بندر خرمشهر، بندر آبادان، بندر امیرآباد، بندر نوشهر، بندر انزلی

 ، ماهی، میلک زابل، میرجاوه، کوهک، پیشینریمدان ژهیوبه مبادی مرزی شرقی -
 و دوغارون یزدان ،رود

شلمچه، چذابه، مهران، خسروی، پرویزخان،  ژهیوبهمبادی مرزی غربی  -
 باشماق، سیرانبند، تمرچین، رازی، سرو و بازرگان

ی به شهروندان خدمات علمی، آموزشی و درمان ارائههای و توانمندی هازیرساخت. توسعه ۹
 ی مرزیهااستانی هاشهر منطقهکشورهای همسایه در 

 ید بر مشارکت بخش خصوصیتأکبه کشورهای جهان با  مهندسی-. صدور خدمات فنی۱۰
للی و المینبشهرهای منتخب داخلی و  بین «خواهرخواندگی» رویکرد از گیریبهره .۱۱

 رویکرد دیپلماسی و ارتباط بین استانی با سایر کشورها

 با منطقه کشورهای ازیموردن کاالهای و محصوالت یسازیتجارتولید و  بازاریابی، .۱۲
 ی مشترکگذارهیسرمابر  دیتأکبا  مرزی هایاستان در استقرار اولویت
کرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به قطب پردازش صادرات و جذب تحول در کار .۱۳

 یالمللنیب و ایملی، منطقه اقتصاد در آفرینینقش و سرمایه، علم و فناوری
 و فرهنگی امنیتی، اقتصادی، سیاسی، هاییمانپ عقد و رایزنی جهت . بسترسازی۱۴
 ی آبریز مشترکهاحوضهنفع در منطقه و کشورهای ذی و همسایه کشورهای با یزیستمحیط
 در راستای یالمللنیب ی وامنطقه چندجانبه یهاگذر راه تعریف و سازیعملیاتی توسعه، .۱۵
 سیاه دریای و مدیترانه دریای به فارسجیخل اتصال

ی هاحوضهمرزی با اولویت  آبریز مشترک یهاحوضه در آب دیپلماسی یسازفعال .۱۶
 شمال غربک مرزهای شرق و مشتر
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 غبارگردوهای برای مهار و کنترل کانون ژهیوبهزیستی ای محیطهای منطقه. انعقاد پیمان۱۷

 المللیینب تخصصی نهادهای توان فنی، مالی و ظرفیت از گیری. بهره۱۸

و دریای  عمان ، دریایفارسجیخلی با کشورهای حوزه امنطقه. توسعه همکاری درون ۱۹
 ی پایدار از منابع مشترکبرداربهرهکاسپین به منظور 

ی براساس منافع ملی و سازوکارهای سازمان افرامنطقهای و های منطقه. پیوستن به سازمان۲۰
 ی حقوقی و فنیهاچارچوبو  هاونیکنوانسدر تعریف و تدوین  مؤثرهدف و مشارکت 

ق دریایی مناط در المللیبین پیشرفته فناوری و انیبندانش گذاریسرمایه مشارکت . جذب۲۱
 منطقه مکران و جزایر ویژهبه کشور و ساحلی
راستای احیاء، حفاظت، معرفی و  در کشورها المللیبین و ایمنطقه مشارکت . جلب۲۲
 تمدنی منطقه و فرهنگی مشترک هایی از آثار و ویژگیبرداربهره

 و پیشرفته های نوینفناوری بر تأکید با الکترونیک تجارت . توسعه۲۳
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 ۱۴۲۴۱تعامالت مرزی ایران با کشورهای  همسایه در افق  -۱نقشه 

 ۲- یمللالنیب وی امنطقهترانزیتی  شبکه گذرراه های در کشور مفصلی نقش تقویت 
 ایران سرزمین از گذر با جنوب به شمال و غرب به شرق یالمللنیب هایجریان . پیوند۲۴

یک جاده، راه -های اتصال شرق آسیا به غرب آسیا و اروپا )یک کمربندگذرراه -
..( با اولویت . ، جنوبی آسیا،EATLآسیا -، اتصال اروپای آسیاییهابزرگراهابریشم، 

 یک جاده-یک کمربند

                                                      
های سند ملی و استان سیستان و بلوچستان آمایش سرزمین اطلس نقشه ۳برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  - ۱

 های ملی مراجعه فرمایید./ قسمت اول نقشه مصوب شورای عالی آمایش سرزمین
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به کشورهای آسیای میانه، حاشیه  فارسجیخلو  گذرراه های اتصال دریای عمان -
اه ، گذررجنوب-دریای کاسپین، قفقاز، اروپا و حاشیه دریای مدیترانه )گذرراه شمال

دریای مدیترانه، -سوریه-عراق-، گذرراه اتصال ایرانECOو کشورهای عضو اک
دریای مدیترانه، گذرراه دریایی اتصال کشورهای حاشیه دریای -ترکیه-گذرراه ایران

  جنوب-..( با اولویت گذرراه شمال.کاسپین،

 ۱حمل و نقلالمللی  های بینموقعیت ایران در مسیر گذرراه -۲نقشه 

بر  بقمنط یمل یونقلحملمدهای شبکه  ی بهینه ازبرداربهرهیز و تجه تقویت، . توسعه،۲۵
 جهانی و تمرکز بر ارائه خدمات رقابتیو  یامنطقه یتیترانز هایگذرراه

                                                      
های سند ملی و استان سیستان و بلوچستان آمایش سرزمین اطلس نقشه ۳برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  - ۱

 های ملی مراجعه فرمایید./ قسمت اول نقشه مصوب شورای عالی آمایش سرزمین
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و  فارسجیخل غربی در ساحل -گذرراه حمل و نقل زمینی و دریایی شرقی -
 ریای عماند

 غرب( در پهنه شرقی کشور -گذرراه حمل و نقل زمینی )جنوب شرق  -

 شمال شرق و شمال( -گذرراه حمل و نقل زمینی )جنوب شرق -

 شمال غرب( -گذرراه حمل و نقل زمینی )جنوب شرق -

 گذرراه و نقل زمینی )جنوب به شمال( در پهنه مرکزی کشور -

 غرب و شمال غرب( -و نقل زمینی )شمال شرقگذرراه حمل  -

 شمال( در پهنه غربی کشور -گذرراه حمل و نقل زمینی )جنوب غرب -

  غرب، شمال و شمال غرب( -گذرراه حمل و نقل زمینی )شرق -
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جنوبی و -الیالمللی شمای و بینگذرراه های ملی منطبق بر گذرراه های ترانزیتی منطقه -۳نقشه 

 ۱غربی-شرقی

 ی و جهانیامنطقهی و تقویت ارتباطات هوایی و دریایی سازفعال. ۲۶

 ،تبریز ،مشهد ،(خمینی امام) ی تهرانهافرودگاهی ظرفیت و تقویت سازفعال -
 یالمللنیببه عنوان هاب ارتباطات  چابهار و شیراز ،اصفهان
شهرهای سطح یک در شبکه  یهافرودگاهی ظرفیت و تقویت سازفعال -

 ی منطقه فراملیهافرودگاه

ای ی پروازهای برنامهافزارنرمی و افزارسختتقویت زیربناها و روبناهای  -
 هکشورهای همسای جوارهمهای های مرزی کشور با فرودگاهفرودگاه

                                                      
های سند ملی و استان سیستان و بلوچستان آمایش سرزمین اطلس نقشه ۳برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  - ۱

 های ملی مراجعه فرمایید./ قسمت اول نقشه مصوب شورای عالی آمایش سرزمین
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 بار نقل و حمل یافزارنرم و یافزارسخت روبناهای و زیربناها اجرای و طراحی -
 هوایی

های گذاری بخش خصوصی و کشورهای همسایه در فرودگاهسازی سرمایهزمینه -
 کشور در زمینه جابجایی مسافر و بار

رهای ویژه با کشوبهی المللنیبی و امنطقهی و تقویت ارتباطات دریایی سازفعال -
 و دریای کاسپین فارسجیخلحاشیه 
 هیدش - جاسک -بهشتی شهید رقابتی بنادر عملکرد و سطح جایگاه، ارتقای -
 جهانی دریایی خطوط خدمات شبکه در (ره) خمینی امام -بوشهر -رجایی

 منطقه -لنگه -مقش ژهیوبهبنادر جنوبی  رقابتی عملکرد و سطح جایگاه، ارتقای -
 در انزلی -نوشهر -امیرآباد -خرمشهر -گناوه -عسلویه -پارسیان اقتصادی ویژه
 ایمنطقه دریایی خطوط خدمات شبکه
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 ۱های منطقه و جهانهای کشور در شبکه فرودگاهآفرینی فرودگاهنقش -۴نقشه 

                                                      
های سند ملی و استان سیستان و بلوچستان آمایش سرزمین هاطلس نقش ۳برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  - ۱

 های ملی مراجعه فرمایید./ قسمت اول نقشه مصوب شورای عالی آمایش سرزمین
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 ۱ای و جهانیایی منطقهموقعیت بنادر در شبکه ارتباطات دری -۵نقشه 

ائه ارتقاء ار و عبوری پروازی در کریدورهای پایدار حضور تثبیت جذابیت و . افزایش۲۷
 هافرودگاه در المللیبین ترانزیت خدمات
دمات خارائه و  ییایدر شبکه ارتباطات در یدارحضور پا یتو تثب یتجذاب یشافزا. ۲۸
 دریانوردی و ینگبانکر

های ترانزیتی منطقه برای گذرراه یسازیتجارایران در توسعه و  مؤثرتقویت نقش . ۲۹
 دستیابی به بازارهای هدف از جمله:

محورهای ارتباطی مبادی مرزی پرویزخان، سیرانبند، باشماق به منطقه اقلیم  -
 عراق )اربیل و سلیمانیه( کردستان

                                                      
ن های سند ملی و استان سیستان و بلوچستان آمایش سرزمیاطلس نقشه ۳برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  - ۱

 های ملی مراجعه فرمایید./ قسمت اول نقشه مصوب شورای عالی آمایش سرزمین
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 آستارا و بیله سوار با جمهوری آذربایجانمحور ارتباطی مبادی مرزی  -
 انبا کشور ترکمنست آبادلطفمحور ارتباطی مبادی مرزی اینچه برون، سرخس و  -

 محور ارتباطی مرزی نوردوز با ارمنستان و محور ارتباطی جلفا با نخجوان -

محورهای ارتباطی مرزهای خسروی، مهران، چذابه و شلمچه به شهرهای بغداد،  -
 و نجف عراقکربال 

 محور ارتباطی مرزهای غربی کشور به دریای مدیترانه -

گاهی مهم محورهای ارتباطی مرزهای شرقی به محورهای اصلی و نقاط سکونت -
 و پاکستان در افغانستان

لجستیک )شهر، ی مراکز افزارنرم و یافزارسخت روبناهای و . ایجاد و توسعه زیربناها۳۰
 پارک و دهکده لجستیک(

، ایرانشهر، بم، ی چابهارهاپهنهبا اولویت ( شمال - جنوب)کشور  عرصه شرق -
 و بجنورد ، مشهد، بیرجندسیرجان، زاهدان

-، اندیمشکی اهوازهاپهنهبا اولویت ( شمال - جنوب)کشور  عرصه غرب -
 و تبریز سنندج ،آبادخرم، دزفول، کرمانشاه

 و قزوین قم ،های سمنانبا اولویت پهنه( غرب-شرق)کشور  عرصه مرکزی -

 و یزد ، شیرازی اصفهانهاپهنهبا اولویت ( غرب -شرق)کشور  انیمی عرصه -

، میلک، ماهیرود، ی میرجاوههاپهنهمراکز لجستیک در مبادی مرزی با اولویت  -
شماق، خسروی، شلمچه، شمتیغ، سرخس، اینچه برون، آستارا، بازرگان، با-دوغارون
 ، بندر امام خمینی، بندر امیرآباد و بندر انزلی، بوشهر، جاسک، بندرعباسچابهار
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 ۱های مختلف سرزمیندار در پهنهمراکز لجستیک اولویت -۶نقشه 

 راستای ی ترانزیتی دراههیرو. مدیریت یکپارچه مبادی مرزی و تسهیل فرآیندها و ۳۱
 تجارت آزادسازی
 المللیبین نیبا قوان ی و هماهنگیدر جهت سازگار و مقررات نیو بهبود قوان اصالح. ۳۲
 و ترانزیت ونقلحمل

در حوزه ترانزیت و تسهیل مشارکت  ربطیذی اجرایی هادستگاهیی کلیه افزاهم. ۳۳
 ی خارجیگذارهیسرماخصوصی و -عمومی

 ی در گذرراه های ترانزیتیونقلحملی گمرکی و المللنیبی هاونیکنوانسو  هانامهتوافقاجرای 
 برای تسهیل ترانزیت و کاهش زمان عبور

                                                      
های سند ملی و استان سیستان و بلوچستان آمایش سرزمین اطلس نقشه ۳برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  - ۱

 های ملی مراجعه فرمایید./ قسمت اول نقشه مصوب شورای عالی آمایش سرزمین
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 . توسعه و نوسازی ناوگان هوایی کشور۳۵
در فرآیندهای مدیریت، کنترل، بازرسی،  ی نوینهایفناوری ریکارگبه. هوشمندسازی و ۳۶

 ش و نظارت در راستای حذف اختالالت در فرآیند ترانزیت و کاهش زمان عبورپای
 یالمللنیبی و امنطقهی هاسازمانی و تقویت حضور در المللنیبی هایهمکار. گسترش ۳۷
 و ترانزیتی نقل و حمل

 ۳- ی مللالنیبارتقاء جایگاه  و یالمللنیبتولید  جدید یهارهیزنج ایجاد و یســازشــبکه
هانی کشــــور  های ج بازار بادالت  ژهیوبهدر  عه م نه انرژی و توســــ قهدر زمی ی و امنط

 یالمللنیب
 یالمللنیبو نهادهای اقتصادی  هاسازمان. تعامل سازنده و فعال با ۳۸
ی در نیآفرنقشای و جهانی و در فضای گسترده شبکه تولید منطقه مؤثر. حضور فعال و ۳۹
 ی تولیدهارهیزنج

 ، قوانین، مقررات و تسهیل فرآیندهای مشارکت در بازارهای جهانیهاتسیاس. اصالح ۴۰

ی بهینه از منابع مشترک، تبادل عوامل تولید و انجام برداربهره. تعامل سازنده برای ۴۱
 ی مختلف با کشورهای منطقههانهیزمی مشترک در هایگذارهیسرما

 دیجیتال نیتأمی هوشمند اهشبکهسنتی به  نیتأمی هارهیزنج. تغییر رویکرد از ۴۲
 . ارتقاء صنعتی کشور با رویکرد مشارکت در زنجیره ارزش جهانی۴۳
 انرژی یهاحامل واردات و صادرات ی،سازرهیذخ انتقال، شبکه . گسترش۴۴

 از استفاده و منطقه به صادرات اولویت با گاز صادراتی بازارهای نمودن . متنوع۴۵
 جوارهم کشورهای با گاز فصلی قراردادهای

ی صادرات و مبادله برق با کشورهای منطقه و اتصال به شبکه برق هازیرساخت. تقویت ۴۶
 اروپا و شرق آسیا

 از سهم ایران افزایش جهت انرژی دیپلماسی حوزه در سازنده ومؤثر  تعامل . تقویت۴۷
 انرژی یهاحاملی( سازرهیذخ و ترانزیت و سوآپ فروش، جهانی )خرید، تجارت
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 سازیتجاری توسعه و و گذاری خصوصی داخلی و خارجی در تحقیقذب سرمایه. ج۴۸
 نوآورانه هایایده

 شده هماهنگ یهاسیاست و رقابت و تولید در محلی و منعطف یهاسیاست . اتخاذ۴۹
 المللنیب روابط عرصه در یکپارچه

 وآورین در یریپذرقابت کار، و کسب فضای یگذاراستیس در مناطق اختیارات . بسط۵۰
 سرمایه جذب و ایمنطقه

 میادین اولویت با و گاز نفت میادین توسعه و یبرداربهره اکتشاف، یهافعالیت . توسعه۵۱
 سیاسی و و امنیتی اقتصادی قدرت افزایش راستای در مشترک

 ۴- ی سرزمینهاتخصصو  هاتیقابل، هاتیمزی به اقتصاد متناسب با بخشتنوع 
 در زنجیره صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در جهت کاهش خام فروشی افزودهارزش. افزایش ۵۲

 محور ایدرو  یانبندانش. پیشتازی اقتصاد ۵۳
 دریای هاتیقابلو  هاظرفیت ی پایدار ازبردارهبهر نوین یهایفناور. توسعه دانش و ۵۴

بخش صنعت و صنایع معدنی  افزودهارزش . کاهش خام فروشی مواد معدنی و افزایش۵۵
 کشور داخلی ناخالص تولید از

. تشکیل و تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صادرات تولیدات صنعتی و صنایع معدنی با ۵۶
 باال افزودهارزشاولویت محصوالت با 

گری مالی، های واسطهدر حوزه جمله از نیآفرارزشتیبان تولید و . بهبود و توسعه خدمات پش۵۷
 های ساخت، فناوری اطالعات و ارتباطات و تحقیق و توسعه علمیای، مشاوره، طراحیبیمه

 محصوالت دارای مزیت و خلق مزیت در بستر اقتصاد خالق یسازیتجار. برندسازی و ۵۸
 و هاتیمز با( مرتبط صنایع و کشاورزی صنایع) صنعتی توسعه یهابرنامه . تطبیق۵۹
اکولوژیک و آب قابل  توان بر مبتنی منطقه هر در کشاورزی محصوالت تولیدی یهاظرفیت
 ریزیبرنامه
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 ناوری  ف و دانش ایهقابلیت و رقابتی هایمزیت پایه بر بنیاندانش محصوالت . توسعه۶۰
 همکار شهرهای شبکه ظرفیت از استفاده با مناطق
ی و شهرها و تالیجدی مناطق و ارتباطات و اطالعات آوریتوسعه مراکز رشد فن. ۶۱

 روستاهای سبز و هوشمند
های های کارآفرینی نوآورانه با تمرکز بر رفع موانع و چالشبوم. ایجاد و رشد زیست۶۲

 گاه و صنعتارتباط مطلوب دانش
 یالمللنیب. بهبود کیفیت محصوالت و خدمات متناسب با استانداردهای ملی و ۶۳
. افزایش سهم گردشگری و تجاری سازی صنایع دستی در اقتصاد ملی با تاکید بر ارتقاء ۶۴

 ی گردشگری و تسهیل سفر گردشگران داخلی و خارجیهازیرساخت
 ین پایدار مبتنی بر تحوالت فن آورانهتأمارزش و زنجیره  هاییرهزنج . تکمیل۶۵
 مرزی مناطق در غیررسمی اقتصاد . ساماندهی۶۶

 ۵- برداری و استقرار کشاورزی هوشمند تحول کشاورزی، اصالح ساختار و نظام بهره
 زیستمحیطو پایدار با حصول اطمینان از امنیت غذایی، آب و 

 گریهیلو تس گذاری سیاست بر دولت تمرکز با کشاورزی بخش مناسب حکمروایی . استقرار۶۷

 رصتف قابلیت، با متناسب و مطلوب برداریبهره هایتشکل و هانظام توسعه و . ایجاد۶۸
 ایمنطقه ظرفیت و

 یزیربرنامه فرایند در ذیربط هایتشکل و کشاورزان مندنظام مشارکت سازوکار . ایجاد۶۹
 کشاورزی بخش گیری تصمیم و

 رزشا محوری، تقاضا بر تاکید با کشاورزی محصوالت ارزش زنجیره تکامل و . توسعه۷۰
 ضایعات کاهش و افزایی

 و فراملی و ملی سطوح تا محلی سطح از کشاورزی محصوالت بازار شبکه . توسعه۷۱
 کشاورزی دیجیتال بازارهای گسترش

 کشاورزی ی تخصصیهاپایانه و نقل و حمل المللیبین و داخلی ناوگان . توسعه۷۲
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 و پوشش چتر ایجاد قراردادی، کشاورزی توسعه خصوصی،-عمومی مشارکت . توسعه۷۳
 تولید پشتیبان واحدهای

 ایانواع محصوالت با استفاده از آب در دیکشت و تول فناوری های نوآورانه توسعه. ۷۴
(Seawater farming - خورشیدی انرژی و ر دریاشو آب از استفاده با که است ایگلخانه 

 کند(.می فراهم کشت غیرقابل هایزمین در را گیاهان رویش امکان

 مستعد کشاورزی اراضی کاربری تغییر . ممنوعیت۷۵

 کننده ینتام و اقلیمی تغییرات به سازگار و هوشمند دقیق، حفاظتی، کشاورزی . استقرار۷۶
 غذایی امنیت

با در نظر  آبخیز هایحوضه اکولوژیک توان بر مبتنی ای منطقه کشت بهینه الگوی . استقرار۷۷
 ورزانکشا مشارکت با راهبردی محصوالت تولید اولویت و مصوب ریزیبرنامهگرفتن آب قابل 

 و اهظرفیت با متناسب کشاورزی تولید عوامل و هانهاده تولید از هدفمند . حمایت۷۸
 سرزمین های قابلیت

 . الزام به تولید محصوالت کشاورزی سالم و افزایش تولید محصوالت غیرتراریخته و ارگانیک۷۹
)مانند  شدهکنترلهای ای و محیط. ایجاد و توسعه زنجیره ارزش محصوالت گلخانه۸۰

 هواکشت و آب کشت(

 ی کشاورزیهاعرصه. حفاظت و تقویت حاصلخیزی خاک و جلوگیری از تخریب آن در ۸۱

 ۶-  ی به منابع تولید انرژیبخشتنوعانرژی و  ، کاهش شدتیوربهرهارتقاء 
 المللیبین استانداردهای سطح تا انرژی توزیع و انتقال تولید، زنجیره درهدر رفت  . کاهش۸۲
 یسات قدیمی و ناوگان حمل و نقلتأس. بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی، ۸۳
 سازی مصرف انرژیینهبه. ۸۴
 انرژی خدمات رقابتی بازار سازماندهی و . تقویت۸۵

 ای و ملیدر شبکه انرژی محلی، منطقه . افزایش مشارکت عمومی و خصوصی۸۶

 یدر حوزه خدمات انرژ انیبندانشی وکارهاکسبسازی برای گسترش . ظرفیت۸۷
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انرژی  یهاحامل از یک هر سهم تعیین طریق از کشور مصرفی سوخت سبد یسازنهیبه. ۸۸
 کشور انرژی سبد در کربن کم انرژی منابع سهم افزایش و

 داخلی تولیدات انرژی مصرف . استانداردسازی۸۹
ه کسب در زمین انیبندانشی هاشرکتو تقویت  سیتأس. حمایت از تحقیقات کاربردی و ۹۰
 ی مصرف انرژی و کاهش شدت انرژیسازنهیبهی مرتبط با هایفناور

 کشور از منطقه هر انرژی بهینه نیتأم و تولید تجدیدپذیر در یهایانرژ سهم . افزایش۹۱
 منطقه هر ظرفیت با متناسب

ن به ی پهنه سرزمیتمامبهتغییر نگاه از توسعه سراسری خطوط لوله گاز طبیعی  -
 ی انرژی تجدیدپذیر محلیهاظرفیتیری حداکثری از منابع و گبهره

 ،انبلوچست و سیستان استان شمالازجمله  مستعد مناطق در بادی تولید انرژی -
 النگی استان جنوب ،رضوی خراسان استان جنوب ،جنوبی خراسان استان جنوب
 و مرکزی یهااستان یژهوبه مستعد کشور هایپهنه در خورشیدی تولید انرژی -
 کشور جنوبی
یژه در استان خراسان وبه کشور مستعد هایپهنه یی درگرمانیزم تولید انرژی -
 کشور شمال غربو  جنوبی
 و شهرهاکالن در یژهوبه کشور مستعد هایپهنه توده دریستز انرژی تولید -

 ی بزرگهایدامداربزرگ و  شهرهای

 سواحل مکران ژهیوبهشمالی و جنوبی  تولید انرژی از امواج در سواحل -

، های خوزستانیژه در استانوبهکشور  مستعد هایپهنه آبی در تولید انرژی برق -
 شاه، کرمان، کردستان، مازندران، لرستان، چهارمحال و بختیاریکهگیلویه و بویراحمد

 و فارس
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 ۴۲۴۱۱های تجدیدپذیر و تبادالت انرژی در افق ولید انرژیهای مستعد تپهنه -۷نقشه 

 ۷- جمعیت جوانی سالمت، مهارت و انگیزش سرمایه انسانی و حفظ پویایی، ارتقاء 
 جانشینی سطح از حداقل بیش به باروری نرخ . افزایش۹۲
پذیر و دارای روحیۀ مشارکت جمعی با تربیت نیروی انسانی توانمند، خالق، مسئولیت. ۹۳

 تأکید بر فرهنگ جهادی
نیروی کار در جهت افزایش سهم منابع انسانی  وریسطح آموزش، پژوهش و بهره ءارتقا. ۹۴

 اینطقهم هایمزیت و هاظرفیت ها،تخصص با متناسب در ترکیب عوامل مؤثر در تولید ثروت ملی

انسانی و  هاییهسازی سرمالشرایط فعا ی از فرصت پنجره جمعیتی و ایجادمندبهره. ۹۵
 علمی کشور

                                                      
های سند ملی و استان سیستان و بلوچستان آمایش سرزمین اطلس نقشه ۳برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  - ۱

 های ملی مراجعه فرمایید./ قسمت اول نقشه مصوب شورای عالی آمایش سرزمین
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و  گذارییهتشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرما. اطمینان بخشی و ۹۶
 کشورجانبه همه توسعه در آنان مالی و تحقیقاتی علمی، یهاظرفیتگیری از بهره

 های تعلیم و تربیتو بسط عدالت در برخورداری از فرصت نیتأم. ۹۷
ه ی ببخشتنوعی و احرفهو ارتقای رویکردهای تقاضامحور آموزش فنی و  . گسترش۹۸

 ی هر منطقههاتیمزها و ی مهارت افزایی متناسب با تخصصهاوهیش

 ۸-  و منابع طبیعی ستیزطیمحسازگاری توسعه با 
 . استقرار فعالیت و جمعیت در قلمروهای مستعد توسعه۹۹

 (SEA) زیستیطمح راهبردی ارزیابی ملی نظام ندسازیتوانم و . تقویت۱۰۰

 و هاطرح اقتصادی ارزیابی در آن کردن و لحاظ اکوسیستمی خدمات یگذارارزش. ۱۰۱
 ملی هایحساب

مله ی از جزیستمحیطی هاخسارتکنترل  و مدیریت در اقتصادی ابزارهای از استفاده .۱۰۲
 بنایجاد و توسعه بازار کر

 سازگار هایفناوری یریکارگبه و یسازیتجار خلق، از حمایت و گذاریسرمایه . تشویق۱۰۳
 ستیزطیمح با

 ورزیکشا آب، جمله از مختلف یهاحوزه در اقلیم تغییر با سازگاری برنامه اجرای و . تدوین۱۰۴
 ... ی طبیعی وهاستمیاکوس، سواحل دشگری،گر درمان، و بهداشت غذایی، امنیت و

 یژهوبه طبیعی ارزشمند وفرد منحصربه قلمروهای احیاء و . حفاظت، بازسازی۱۰۵
 شدهحفاظتی ملی و مناطق هاپارکالمللی، ینب یهاتاالب زیستی، هایگاهیرهذخ

 و ایران زاگرس، ارسباران، هیرکانی،) کشور طبیعی یهاجنگل حفاظت و احیاء -
 مانگرو( تورانی و

 های دریایی و ساحلییستماکوسحفاظت و احیاء  -
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 یژهوبه های آبیها و پیکرهها و رودخانهی تاالبزیستمحیطین نیاز تأمحفاظت و  -
، گاوخونی، حوض ، انزلی، شادگان، هورالعظیم، هامون، جازموریاندریاچه ارومیه

 ... ، میقان، بختگان، طشک و دریاچه ارومیه وسلطان، دریاچه نمک قم
چوب صنایع از طریق کشت فراسرزمینی و تغییر الگوی کشت  نیتأمساماندهی  -

 و یالن، گگلستان یهادر استان یژهوبهاراضی کم بازده زراعی آبی به زراعت چوب 
و  لیاردب ،یاریچهارمحال و بخت، کردستان ،یراحمدو بو یلویه، کهگ، لرستانمازندران

 یشرق یجانآذربا
 ریتمدی و بومی دانش اصول بر متکی مراتع از پایدار یبردارهرهب نظام استقرار -
 یافته تلفیق محلی

 یزیستمحیط بحرانی یهاکانون یکپارچه مدیریت .۱۰۶
ی هااستان یهااستانیژه در وبه گردوغباری هاکانونزایی و تثبیت یابانبمقابله با  -
اسان ، خر، اصفهانهرمزگان ،، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستانکرمان
 و فارس ، یزد، سمنان، بوشهررضوی
 ریذپبیآس مناطق و آبخیز یهاحوضهدر  سیل هوشمند یریتمد ارتقاء و استقرار -
 روستایی و شهری

، ن، گیالی گلستانهااستانیژه در وبهلغزش ینزمیر تأثمدیریت مناطق تحت  -
 ، لرستان، ایالم، کهگیلویه و بویراحمدمازندران
 یر فرونشستتأثمدیریت مناطق تحت  -

 آب،) پایه منابع از بهینه برداریبهره برای آبخیز هایحوضه یکپارچه و جامع . مدیریت۱۰۷
 (گیاهی پوشش و خاک

 یشناختبوم هاییژگیو با متناسب اراضی کاربری تغییر معیارهای و ضوابط . بازنگری۱۰۸
 قلمرو هر

با  زیستیطمح. کنترل و پایش مستمر منابع آالینده و عوامل مخرب منابع طبیعی و ۱۰۹
 داخلی و خارجی منشأ
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ی پسماندهای عادی، خانگی، صنعتی، کشاورزی و ویژه امنطقه. مدیریت یکپارچه ۱۱۰
 ی ساحلیهااستانبخصوص در 

( و استقرار نظام EIAی )زیستمحیطندسازی نظام ارزیابی اثرات . تقویت و توانم۱۱۱
 ممیزی و پایش

 یشهرکالندر مناطق  ژهیوبه. مدیریت کیفی هوای محیط در سطح کشور ۱۱۲

کربن ی اقتصاد کمسوبهالمللی در حرکت های بینها و مشوقگیری مؤثر از فرصت. بهره۱۱۳
 های مرتبطنوآوری ها وی فناوریو تسهیل انتقال و توسعه

 عتنو و ذخایر و طبیعی منابع از حفاظت فرهنگ اشاعه محلی و جوامع . توانمندسازی۱۱۴
 گیاهی و جانوری ژنتیکی

 طبیعی مخاطرات و ریسک بالیا مدیریت سیستم . استقرار۱۱۵
منابع طبیعی  و احیاء حفاظتالزم برای های فناوری کارگیریو به توسعه. ۱۱۶

فناوری اطالعات و ارتباطات،  ،نانو فناوری زیستی، فناوریاز جمله  ،تزیسمحیطو 
 ی و پهپادهااماهوارهی هامنظومه
 هاآنی اندهیآالتصفیه فاضالب و رفع  نوین یهایآورفنی از مندبهره. ۱۱۷
 ی و تخریب آن، آلودگشور شدن. پایش و حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش، ۱۱۸

 ۹- بر مبنای الگوی مطلوب استقرار فعالیت و جمعیت ازیموردنآب پایدار  نیتأم 
 و یی آب دریازدانمکی پایدار از منابع آب سبز و منابع آب نامتعارف مانند برداربهره. ۱۱۹

 آب خاکستری

ی نمکهاطرحدر  های نوینیفناوریری کارگبهگذاری و یهسرمای الزم برای هامشوق. ارائه ۱۲۰
( هاالیتفعآب صنعت )براساس الگوی مطلوب استقرار  نیتأمبرای  زدایی مقرون به صرفه از آب دریا

جنوبی کشور، فالت مرکزی، نوار شرقی کشور و جزایر و آب شرب  سواحلکرانه پس در واقع مناطق
 رعاملیپدافند غی و زیستمحیطسواحل با در نظرگیری مالحظات کرانه پس در واقع مناطق
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 یدأکت با پساب حاصل از فاضالب با رویکرد تصفیه درجا از مجدد استفاده و بازچرخانی .۱۲۱
 شهرهاکالن یژه در محدودهوبهو رعایت استانداردهای کیفی آب  خصوصی عمومی و مشارکت بر

 و استحصال در آب سیاسی و امنیتی و اقتصادی ارزش به توجه و وریبهره . ارتقای۱۲۲
 آن مصرف و نگهداری و عرضه

 آب بازارها و بانک توسعه و یسازتیظرف. ۱۲۳
 یاماهواره یهامنظومه نظیر نوآورانه یهایفناور بر مبتنی آب منابع هوشمند . مدیریت۱۲۴
 پهپادها و سنجنده ها دور، از سنجش
 مجازی در تجارت کاال آب مثبت . افزایش تراز۱۲۵
ی (، سرمایه اجتماعزیستیطمح. ایجاد تعادل بین سرمایه اقتصادی، سرمایه طبیعی )۱۲۶

 و سرمایه انسانی

 ۱۰- ستقرار  کیفی و یکم بخشی تعادل و آب پایدار حکمروایی رویکرد یسازیجار و ا
 مصارف و منابع بین
 عرضه و تقاضای آب مبتنی بر مقیاس توأمانو  وستهیپهمبه. اصالح ساختار و مدیریت ۱۲۷
 ی آبریز درجه دوهاحوضه

های دولتی، خصوصی و قدرت متعادل بین بخش عیباز توزتقاضای آب با  مدیریت .۱۲۸
 نهادمردمهای سازمان

ی حفاظت کمی هاجنبهی و تقویت برداربهرهمطلوب جهت ی هانظام. ایجاد و استقرار ۱۲۹
 ید بر مدیریت تقاضاتأکو کیفی منابع آب با 

 برخط و یریگاندازه سیستم بر استقرار دیتأککشاورزی با  بخش به آب حجمی . تحویل۱۳۰
 های آبیاری زهکشی و چاههاشبکهآب با اولویت  مصارف و منابع اطالعات و آمار کردن

 یش کارایی و کاهش تلفات آب در کلیه مراحل زنجیره استحصال تا مصرفافزا. ۱۳۱

تعادل بخشی جهت در بريز ی آهاحوضهاز هريك ر در كشوآب منابع برداری از ه. بهر۱۳۲
 ریزیبرنامهقابل  تا سقف آبمنفي بیالن ميني با زيری زهاآبل از ستحصاان اميزو کاهش 
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 یگذاراستیس و هماهنگی جهت ساختاری و نهادی قانونی، سازوکارهای از ستفاده. ا۱۳۳
 ملی، ی،امنطقه سطح چهار در آب منابع از بهینه یبرداربهره جهت ملی وفاق راستای در

 مصرف مختلف هایبخش در( محلی) استانی و یاحوضه
 ریزیبرنامه قابل آب مصوب ارقام و آمار اساس بر کشور آب مصرف . مدیریت۱۳۴

 آالینده عوامل کنترل و کیفی منابع آب و کمی هاییمحر . رعایت مقررات۱۳۵

 توانمندسازی و مردمی فراگیر هایمشارکت عمومی، ی، ارتقاء فرهنگسازتیظرف. ۱۳۶
 آب اصالح الگوی مصرف و حفاظت از منابع جهت مدخالنذی و نفعانذی

 کنندهمصرفی هابخشآب در  یوربهرهء . ارتقا۱۳۷

 
 ۱۴۲۴۱وضعیت بستر طبیعی سرزمین در افق  -۸نقشه 

                                                      
های سند ملی و استان سیستان و بلوچستان آمایش سرزمین اطلس نقشه ۳برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  - ۱

 های ملی مراجعه فرمایید./ قسمت اول نقشه مصوب شورای عالی آمایش سرزمین
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 ۱۱-  ی صنعتیهافعالیتی به زنجیره دهشکلساماندهی استقرار صنایع کشور و 
 معدنی و صنعتی نواحی ها،ای در شهرکخوشه توسعه رویکرد . کاربست۱۳۸
ای و ی منطقههاشبکهی تولیدی در پیوند با هافعالیتجاد زنجیره ی و ایسازشبکه. ۱۳۹

 ی تولیدالمللنیب
 گسترش در صنعتی نواحی وها شهرک . استفاده حداکثری از ظرفیت موجود۱۴۰
 صنعتی یهافعالیت
در محور ساحلی شمال و  حورم ایدرهای فعالیتی مبتنی بر صنایع یرهزنج. تقویت ۱۴۱

 جنوب )لجستیک و بازرگانی(
 . توسعه صنایع بازیافتی به منظور استفاده مجدد از پسماندهای صنعتی و شهری۱۴۲

 . توسعه صنایع کوچک و متوسط با تأکید بر استقرار در مناطق مرزی۱۴۳

و  اهتخصصدار ملی مبتنی بر یتاولوی صنعتی و معدنی هافعالیت. استقرار ۱۴۴
 یامنطقههای یتمز

و  هیاپدانشی از نفت و گاز مبتنی بر دستنییپامحصوالت در صنایع  ساخت -
ها به ویژه های جدید با اولویت ساخت محصوالت شیمیایی و پترو پاالیشگاهفناوری

 های جنوبکرانهدر شبکه همکار جنوب غربی و پس
باال با اولویت ساخت مواد و  افزودهارزشبا  و بنیانساخت محصوالت دانش -

شمال غربی، مرکزی، شمالی )نواحی  محصوالت دارویی به ویژه در شبکه همکار
 غربی( و میانی )نواحی غربی( و شرقی

ه کننده زنجیرهای نوین تولید و تکمیلساخت محصوالت مبتنی بر دانش و روش -
غیرفلزی؛ به ویژه در شبکه همکار شرق  ارزش با اولویت ساخت محصوالت از مواد کانی

 و شمال شرقی، غرب و شمال غربی، میانی )نواحی شرقی(، مرکزی )نواحی شرقی(
های جدید و فناوری هیپادانشمحصوالت در صنایع باالدستی، مبتنی بر  ساخت -

شبکه همکار پس با اولویت ساخت فلزات اساسی و استخراج نفت و گاز به ویژه در
 ی جنوبهاکرانه
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 منسوجات، های نوین تولید با اولویتتوسعه صنایع سبک مبتنی بر روش -
شمال، غرب و شمال غربی،  چرمی به ویژه در شبکه همکار محصوالت پوشاک و

 شرق و شمال شرقی و میانی

 آالت، تجهیزات با تکنولوژی متوسط و پیشرفتهساخت ماشین -

ر شبکه همکار مرکزی، میانی با اولویت ساخت تجهیزات برقی به ویژه د -
 و غربی

نوری به ویژه در شبکه  و اییانهرا آالت الکترونیکی،با اولویت ماشین -
 همکار مرکزی، میانی و شرقی

خاص به ویژه در شبکه  و عام کاربرد آالت مکانیکی بابا اولویت ماشین -
 همکار شرق و شمال شرقی، غرب و شمال غربی

 اولویت با صنعت، یپژوهشندهیآ بر مبتنی تولید یهاوشر با نقلیه وسایل ساخت -
 جهیزاتت و میانی همکار شبکه در ویژه به تریلرنیمه و تریلر موتوری، نقلیه وسایل
 جنوبی و شمالی همکار شبکه در ویژه به دریایی نقل و حمل

ساخت محصوالت تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در قلمروهای تولید محصوالت  -
 کشاورزی.
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 ۱های صنعتی در پهنه سرزمینشبکه همکار فعالیت -۹نقشه 

 ۱۲- بازآرایی فضایی قلمروهای تولید محصوالت کشاورزی 
بر استفاده  دیتأکبا  توسعه مستعد های. تولید محصوالت کشاورزی راهبردی در پهنه۱۴۵

 ی نوآورانههایفناوراز 

 ،رضوی خراسان ،خوزستان ،کرمانشاه ،اردبیل ،کردستان ،های فارساستان -
 اب زنجان ،گلستان غربی آذربایجان ،شرقی یجانآذربا ،همدان ،لرستان ،کردستان

 جو اولویت گندم و

، لرستان ،قزوین ،شمالی خراسان ،، خوزستانغربی آذربایجان هایاستان -
 های روغنیاولویت دانه اب شرقی ، آذربایجانگلستان ،کرمانشاه قزوین، ،اردبیل

                                                      
آمایش سرزمین  های سند ملی و استان سیستان و بلوچستان شهاطلس نق ۳برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  - ۱

 های ملی مراجعه فرمایید./ قسمت اول نقشه مصوب شورای عالی آمایش سرزمین
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 با اولویت برنج و گیالن مازندران هایاستان -

با  قزوین ،رضوی خراسان ،ستان، خوزکرمانشاه ،، ایالماصفهان هایاستان -
 ایای و علوفهاولویت ذرت دانه

باال(  افزودهارزشو برندسازی محصوالت کشاورزی ویژه )صادراتی و  سازییتجار. ۱۴۶
 ید بر:تأکبا 

، وشهر، ب، هرمزگان، سیستان و بلوچستانی کرمانهااستانیژه در وبهتولید خرما  -
 و خوزستان فارس

 ، سمنانی کرمانهااستانیژه در وبهتولید پسته  -

 و قزوین ، گیالنی زنجانهااستانیژه در وبهتولید زیتون  -

 یخراسان رضوو  های خراسان جنوبییژه در استانوبهزعفران، زرشک و عناب  -
 شمالی و خراسان

 های سیستان و بلوچستان( در استان... محصوالت گرمسیری )موز، انبه، پاپایا، -
 و هرمزگان

 گیاهان دارویی و داروهای گیاهی کشور در مناطق مستعد -
های تکثیری نظیر بذر، نهال و مواد ژنتیکی دامی، گیاهی و شیالتی . تولید و توسعه اندام۱۴۷

 در زنجیره ارزش

 ین محصوالت دام و طیورتأمهای ارزش و سعه زنجیره. ساماندهی و تو۱۴۸
 یهااستان اولویت با مستعد مناطق در قرمز گوشت ارزش زنجیره توسعه و ایجاد -

 ،، لرستاناصفهان ،غربی آذربایجان ،مازندران ،شرقی آذربایجان ،فارس ،رضوی خراسان
راسان ، خبلوچستان و سیستان ،قم ،گلستان ،همدان ،یزد ،قزوین ،تهران ،خوزستان
 اردبیل و ، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ایالمشمالی
 ،اصفهان یهااستان اولویت با مستعد مناطق در شیر ارزش زنجیره توسعه و ایجاد -
 ،چهارمحال و بختیاری ،مازندران ،شرقی آذربایجان ،قزوین ،فارس ،رضوی خراسان ،تهران
 بلوچستان و سیستان و کرمان و بویراحمد، کهکیلویه مازندران، ،اردبیل



 یقانون نینظم نو درسیستان و بلوچستان و استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۸۰

 

 

 ،مازندران هایاستان اولویت با مستعد مناطق در طیور ارزش زنجیره توسعه و ایجاد -
 ،شرقی آذربایجان ،قم ،خوزستان ،رسفا رضوی،خراسان ،اصفهان ،گیالن ،گلستان
 کرمان و وچستانبل و سیستان ،هرمزگان ،ایالم ،اردبیل ،قزوین ،یزد ،همدان ،بوشهر
 اولویت با مستعد مناطق در پرندگان تخم ارزش زنجیره توسعه و ایجاد -
 البرز و شرقی آذربایجان ،اصفهان ،رضوی خراسان ،تهران یهااستان
 آذربایجان یهااستان اولویت با مستعد مناطق در عسل ارزش زنجیره توسعه و ایجاد -
 و لرستان کرمانشاه ،کردستان ،قم ،گیالن ،اردبیل ،فارس ،شرقی آذربایجان ،غربی
 هایاستان اولویت با مستعد مناطق در نوغانداری ارزش زنجیره توسعه و ایجاد -
 اصفهان و شمالی خراسان ،گلستان ،مازندران ،گیالن
 هایاستان اولویت با کویری مناطق در شتر ارزش زنجیره توسعه و ایجاد -

 اردبیل و جنوبی خراسان ،بلوچستان و سیستان ،سمنان ،اصفهان

ی سیستان و هااستانبا اولویت  یالتین شتأم. ساماندهی و توسعه زنجیره ارزش و ۱۴۹
ویه و بویر یل، کهگ، خوزستان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، گیالن، بوشهر، هرمزگانبلوچستان

یژه وه با رعایت مالحظات زیست محیطی ب و لرستان ، کردستاناحمد، چهارمحال و بختیاری
 ظرفیت تحمل بار آلودگی رودخانه

 یهاکشتهای ارزش محصوالت کشاورزی فراملی و گسترش . ایجاد زنجیره۱۵۰
 برید بر تولید محصوالت غیر تراریخته و آبتأکبا  فراسرزمینی
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 ۱۴۲۴۱در افق  های کشاورزی و شیالتاستقرار مطلوب فعالیت -۱۰نقشه 

                                                      
چستان آمایش سرزمین های سند ملی و استان سیستان و بلواطلس نقشه ۳برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  - ۱

 های ملی مراجعه فرمایید./ قسمت اول نقشه مصوب شورای عالی آمایش سرزمین
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 ۱شبکه همکار فعالیت کشاورزی در سطح سرزمین -۱۱نقشه 

 ۱۳-  د شـــبکه چنبه  یتک مرکز ســـرزمین از یشـــبکه شـــهر یالگو رییتغتمرکززدایی و
 چند سطحی مرکزی و

برقراری انسجام در سازمان فضایی سرزمین با ایجاد شبکه چند سطحی، چند مرکزی  .۱۵۱
 و چند عملکردی

های سطح یک در پهنهایجاد تعادل فضایی در سرزمین با استقرار شهرها/شهرمنطقه .۱۵۲
 های زیر:

 کشور غربی پهنه در اهواز و کرمانشاه ،های تبریزشهرها/شهرمنطقه -
، شهرنیشاه، شهرینیخم) ، اصفهانکرج-های تهرانشهرها/شهرمنطقه -
 کشور میانی و مرکزی پهنه در و کرمان (، شیرازآبادنجف

                                                      
های سند ملی و استان سیستان و بلوچستان آمایش سرزمین اطلس نقشه ۳برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  - ۱

 های ملی مراجعه فرمایید./ قسمت اول نقشه مصوب شورای عالی آمایش سرزمین
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منطقه شهرها/شهر کشور شرقی پهنه در مشهد و های زاهدانشهرها/شهرمنطقه -
 بندرعباس (شهر، بابل، بهشهرآمل، قائم) ، ساری(و الهیجان ی)بندر انزل رشت های

)محدوده هر شهرمنطقه براساس ماده  شمال و جنوب کشور سواحل در پهنه و چابهار
 این سند تعیین خواهد شد.( ۱۶

 شهرکالن. استقرار خدمات سطح یک در منطقه شهری و عدم تمرکز در ۱۵۳
، دبیل، ارارومیه. تقویت و ارتقاء سطح عملکردی و خدماتی شهرها/شهرمنطقه های ۱۵۴
، بجنورد ،زدی، ، قم، اراک، سمنانگرگان ،نی، قزوهمدان آباد،خرم ،المی، ا، سنندجزنجان
 به سطح دو ، بوشهرشهرکرد ،اسوجی، بیرجند

به عنوان شهرهای همکار  ریشهرهای ز یو ارتقاء سطح عملکردی و خدمات تیتقو. ۱۵۵
 و چند عملکردی سرزمین یدر شبکه چند مرکزی، چند سطح

، بوکان، میاندوآب، مهاباد، نقده، پیرانشهر، مراغه، بناب، خوی، مرند، سلماس، ماکو
 ر،یآباد غرب، سرپل ذهاب، بروجرد، دورود، مالبانه، سقز، اسالم وان،یآباد، ابهر، مرپارس

 ،یبندر امام خمین ،، بهبهان، بندر ماهشهرمانیمسجدسل ذه،یشوشتر، ا مشک،یدزفول، اند
س، تنکابن، رامسر، گنبدکاووس، دامغان، شاهرود، آبادان، خرمشهر، تاکستان، نوشهر، چالو

جام، نیشابور، سبزوار، تربت ن،ی، میبد، اردکان، شیروان، قوچان، اسفرا، شهرضاکاشان ،ساوه
، اب، مین، خاشسراوان رانشهر،ی، اقائن، فردوس، طبس، زابل ،کاشمر، نهبندان ه،یدریحتربت

رفسنجان، کازرون، جهرم، فسا، الر،  ،بندر جاسک، زرآباد، بندرلنگه، جیرفت، بم، سیرجان
 م،لیبندر د بندرگناوه، ، جندق، خارک، برازجاندوگنبدان، دهدشت، بیجار، نائین، اردستان

 ، کیش، قشم، هرمزهیسلوع ر،یبندرکنگان، بندر د

 یتختیبا حفظ و توسعه کارکرد پا تهران یشهرعملکردی منطقه کالن شیو پاال ییتمرکززدا. ۱۵۶
، ج، کر، اصفهانتهران یشهردر مناطق کالن ژهیو به یشهراز مناطق کالن ییتمرکززدا. ۱۵۷
 و شیراز زیتبر ،، رشتمشهد

 کشور یشهرو کالبدی شهرهای مادر در مناطق کالن یمحدود کردن رشد جمعیت. ۱۵۸
 یانیم یشهرها ینقش چند عملکرد ت. تقوی۱۵۹



 یقانون نینظم نو درسیستان و بلوچستان و استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۸۴

 

 

 شهرهای میانی به سمتهای مهاجرتی یانجر. هدایت ۱۶۰
دماتی ی خبندسطحبا  هداشتی، علمی و فناوری متناسبی مراکز آموزشی، ببندسطح. ۱۶۱

 نظام سکونتگاهی
. ایجاد پویایی و تقویت پیوند در شبکه چند سطحی و چند مرکزی نظام سکونتگاهی ۱۶۲
 (Hub & Spoke)ه میل و گیری از الگوی گویبا بهره

 
 ۱۴۲۴۱رسانی چندمرکزی و چند سطحی نظام سکونتگاهی در افق شبکه خدمات -۱۲نقشه 

 

                                                      
های سند ملی و استان سیستان و بلوچستان آمایش سرزمین اطلس نقشه ۳برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  - ۱

 ی مراجعه فرمایید.های مل/ قسمت اول نقشه مصوب شورای عالی آمایش سرزمین
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 ۱۴- ی الگوی مطلوب توسعه نظام سکونتگاهی در مناطق مختلف سرزمینسازادهیپ 
 . الگوی توسعه نظام سکونتگاهی شهری و روستایی۱۶۳

مکان تیتثبای با رویکرد : الگوی شبکهو گلستان ، مازندرانهای گیالناستان -
کوچک  یتوسعه شهرهاپذیری، یتجمع تیتثبی، شهرمناطق کالن تیبتثی، مرکز یها
 کوچک ییروستا یهاکانون تیتقوی و انیو م

: الگوی توسعه نظام و جنوب سیستان و بلوچستان و بوشهر های هرمزگاناستان -
و  فارسجیخلمرکزی خطی از غرب تا شرق شبکه شهری چند  صورتبهسکونتگاهی 
 تیتقو ی،شهرتوسعه مناطق کالن ی،مرکز یهاتوسعه مکانبا رویکرد  دریای عمان

 ییروستا یهاهمه کانون تیتقوو توسعه شهرها در همه سطوح  پذیری،یتجمع
 صورتبه: الگوی توسعه نظام سکونتگاهی و اصفهان ، البرزهای تهراناستان -

ی مرکزی، تحدید مناطق هامکانای با رویکرد تثبیت شبکه شهری چند مرکزی خوشه
 ی، تمرکززدایی جمعیتشهرکالن

، نیمه شمالی جنوبی و خراسان ، خراسان رضویهای خراسان شمالیاستان -
چند  شبکه شهری صورتبه: الگوی توسعه نظام سکونتگاهی سیستان و بلوچستان

ی شهرکالنی مرکزی، توسعه مناطق هامکانای با رویکرد توسعه مرکزی خوشه
ی تثنااسبهپذیری )یتجمعحداکثری (، تقویت ی مشهدشهرکالنی منطقه استثنابه)

 مشهد( و توسعه شهرها در همه سطوح شهرکالن
و غربی و  ، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایالمهای خوزستاناستان -
ای شبکه شهری چند مرکزی خوشه صورتبهوی توسعه نظام سکونتگاهی : الگاردبیل

ی هاکانمی، توسعه شهرهای کوچک و میانی، توسعه شهرکالنبا رویکرد تثبیت مناطق 
 پذیری، تقویت روستاهای مرکزی مرزییتجمعمرکزی، تقویت 

، ، مرکزی، همدان، قم، سمنان، یزد، کرمان، فارس، قزوینهای زنجاناستان -
 شبکه شهری چند صورتبه: ، لرستانراحمدیبو، کهگیلویه و چهارمحال و بختیاری



 یقانون نینظم نو درسیستان و بلوچستان و استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۸۶

 

 

سعه ی، توشهرکالنی مرکزی، تثبیت مناطق هامکانای با رویکرد توسعه همرکزی خوش
 یی متوسط و بزرگروستای هاکانونشهرهای کوچک و میانی، تقویت 

 یریکارگبه با یک سطح شهرهای در ویژهبه خالق و هوشمند شهر رویکرد . کاربست۱۶۴
 هوشمند، مواد ،هاربات ،پهپادها مصنوعی، هوش اشیا، اینترنت نظیر های نوآوریفناوری

 ... و یبعدسه چاپ افزوده، واقعیت مجازی، واقعیت پیشرفته، سنسورهای

 ۱۵-  یریعشاجامعه  ستیزارتقاء پویایی نظام کوچ، حفظ و تقویت میراث معنوی و 
 های اصیل فرهنگی، تاریخی، قومی و بومی جامعه عشایر. تقویت و احیای ارزش۱۶۵

 عشایری در هایتشکل مشارکت مناطق عشایری و نظام رکردیکا چند . تقویت نقش۱۶۶
 یزیستمحیط پایداری و غذایی امنیت ملی، امنیت

 تمحصوال ارزش و برندسازی زنجیره توسعه اقتصادی، یهافعالیت به یبخشتنوع. ۱۶۷
 عشایری جامعه یدستعیصنا تولیدی و
 هایجاذبه بر مبتنی ،ورمحجامعه گردشگری و یدرمانعتیطب گردی،بوم . توسعه۱۶۸
 عشایری جامعه و مناطقفرد منحصربه تاریخی و فرهنگی طبیعی،

 مرزی و ایحاشیه ،العبورصعب ،دورافتاده مناطق در موجود منابع اقتصادی افزایی . ارزش۱۶۹
 ژنتیکی دامی و گیاهی مناطق عشایری ریذخا. حفظ تنوع زیستی و ۱۷۰

 عشایر عرفی ه حقوق. حفظ یکپارچگی قلمرو و محدود۱۷۱

 عشایری جامعه زندگی کیفیت و رفاه یهاشاخص . ارتقاء۱۷۲

 ۱۶- بر ارتقاء پویایی و ماهیت تولید محور  دیتأکروستاها با  در جمعیت جذب و حفظ
 بودن روستاها

 پیوندهمکار و هم شهری روستا مناطق ایجاد روستایی و یهامنظومه تقویت و . ساماندهی۱۷۳
 یانیکوچک و م یروستاها با شهرها وندیپ تیتقو. ۱۷۴

 رویه نقاط روستایی به شهریب. ممانعت از تبدیل ۱۷۵

 کشور یو شرق یجنوب مهیبر ن یدبا تأک ییروستا یمرکز یهامکان تیتقو. ۱۷۶
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 رایب خاص عملکرد و نقش و تعریفروستاها  یاقتصاد یهافعالیتبه  یبخشتنوع. ۱۷۷
 رقابتی و نسبی مزیت دارای روستاهای

 یاکه منطقهشب در بستر ییروستا-یتوسعه شهر. تقویت نظام نهادی و تصمیم سازی پیوستار ۱۷۸

 گرا، منسجم و همسو با صیانت از میراث طبیعی، تاریخی، فرهنگی. ایجاد محیط روستایی  بوم۱۷۹

 ۱۷- قاء تاریخی و طبیعی ایران و گ گردشــــگری و آوازه ارت ســــترش میراث فرهنگی، 
 و متنوع در پهنه سرزمین خالق ، فرهنگ مبنا،محوراجتماع، بوم آورد گردشگری

. فرهنگ مبنا نمودن صنعت گردشگری در مناطق گردشگری ایران با رویکرد ارتقاء ۱۸۰
 تعامل جامعه میزبان و میهمان

 ی و تسهیل فرآیند جذب گردشگران خارجیسازتیظرف. ۱۸۱

حقوقی و معنایی میراث تاریخی، طبیعی و فرهنگی در . صیانت و حفاظت فیزیکی، ۱۸۲
 های مردمیبر مشارکت دیتأکمقابل هرگونه تهدید اعم از زوال، تجاوز، سرقت و تخریب با 

گیری از رویکرد برندسازی مکانی و معرفی آوازه قلمروهای خاص میراث . بهره۱۸۳
ی از آب ریگبهرهرزی و دانش فرهنگی، تاریخی و طبیعی کشور از جمله میراث مرتبط با کشاو

ی پاک )آسباد، آسیاب، هایانرژو سدهای تاریخی(،  هاپل)مانند قنات، کاریز، آب انبار، 
ی هاگونه..( و . ی وکششمیابردستکند(، دانش سنتی تولید )دریانوردی، لنج سازی، 

 یامنطقهی ملی و هاموزهجنگل، بیابان و  فردمنحصربه
 در بخشای، مذهبی و قومی انسجاممنطقه ملی، مادها و رویدادهاین . احیاء و تقویت۱۸۴

 کشور جغرافیایی پهنه
اط سازی، ایجاد همبستگی و ارتبی برای گفتمانگردشگربخشی به هدف غایی . اولویت۱۸۵

 المللیاجتماعی سرزمینی در سطح ملی و بین
 یدستعیناص بازرگانی و تولید تقویت و رو به فراموشی هنرهای . احیاء۱۸۶

 حوزه تمدنی ایران مختلف اقوام ویژه مراسم و هاسنت ها،آیین احیاء هویت، و . حفظ۱۸۷

های زنده بشری، مشاهیر و مفاخر فرهنگ، هنر و حوزه . معرفی و حمایت از گنجینه۱۸۸
 تمدنی ایران
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ل اشیاء و واقعیت گسترده )شام اینترنت نظیر نوین هایفناوریکارگیری . توسعه و به۱۸۹
 کشور یفرهنگمیراث ...( در توسعه گردشگری و معرفی  واقعیت افزوده، واقعیت مجازی و

 ی یکپارچه گردشگریهاشبکهو توسعه  هازیرساخت. تجهیز ۱۹۰

 تا آستارا بندر ترکمندریایی شمال از -محور گردشگری ساحلی -

 تا بندر ماهشهر از گواتر و دریای عمان فارسجیخلدریایی -محور گردشگری ساحلی -
 -ارومیه -نقده -میاندوآب -: شهرهای بنابحلقه گردشگری دریاچه ارومیه -

 عجب شیر -شبستر -سلماس
 ادآبسپاراصالندوز و  -کلیبر -نیخدا آفر -محور گردشگری ارسباران: جلفا -

 و کرمان ، شیراز، اصفهانفرهنگی: یزد-تاریخی-حلقه گردشگری طبیعی -

 کرمانشاه -پاوه -مریوان -سنندج -طبیعی: همدان -حلقه گردشگری تاریخی -
 )اورامانات(

 -کرج -تهران -سمنان -مشهد -گردشگری راه ابریشم: سرخسمحور  -
 بازرگان -تبریز -زنجان -قزوین

 ارومیه -تبریز -اردبیل -تاریخی: آستارا-محور گردشگری طبیعی -

، سوسنگرد، محور گردشگری دفاع مقدس )راهیان نور(: آبادان، خرمشهر، اهواز -
 -کرمانشاه -بستان، هویزه، ایالم

-ایالم-خرم آباد-شهرکرد-محور گردشگری طبیعی زاگرس: یاسوج -
 سنندج -کرمانشاه
 زاهدان-محور گردشگری طبیعی چابهار -

 کرمان-بم -زاهدان-محور گردشگری تاریخی: زابل -

 و شیراز ی، قم، شهررمحور گردشگری مذهبی: مشهد -
مرزهای خسروی،  دهندهاتصالمحور گردشگری عتبات عالیات: محورهای  -

 مهران، چذابه و شلمچه به شهرهای بغداد، کربال و نجف در عراق
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، ، تبریز، کرمانشاه، اهوازهای گردشگری سالمت: در شهرهای تهرانقطب -
، ، سنندج، اصفهان، شیراز، کرمان، یزد، بندرعباس، زاهدان، چابهار، مشهدرشت
 و ایالم اردبیل
خراسان جنوبی، ، ، کرمانی یزدهااستاندر  ژهیوبههای گردشگری کویری: پهنه -
 و سیستان و بلوچستان ، قم، اصفهانسمنان
و خور  -/ نائینبیرجند -طبس -یزد-: بافقمحورهای گردشگری کویری -

 کرمان -بم-بیرجند/ زاهدان -نهبندان-شهداد-دامغان/ کرمان -ابانکیب

 
 ۱های گردشگریها و پهنهمحورها، قطب -۱۳نقشه 

                                                      
های سند ملی و استان سیستان و بلوچستان آمایش سرزمین اطلس نقشه ۳برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  - ۱

 های ملی مراجعه فرمایید./ قسمت اول نقشه مصوب شورای عالی آمایش سرزمین
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 ۱۸-  ه آن دسـترسـی ب ارتقاء ی والمللنیبملی اطالعات، ارتقاء ارتباطات توسـعه شـبکه
 در قلمروهای استقرار فعالیت و جمعیت

ی موردنیاز انتقال و ترانزیت اطالعات در هازیرساخت. احداث، توسعه و تجهیز ۱۹۱
 المللی اطالعاتای و بین( منطقهHUBالمللی از طریق ایجاد خدمات هاب )مقیاس بین
 نتقالا و تبادلمنظور جوار بههم یکشورها به کشور ارتباطی شبکه ویت اتصال. تق۱۹۲
 المللینب ارتباطات برقراری و اطالعات

الملل و حضور در نقاط متنوع ینبالملل، هاب رومینگ ینب. ارتقاء پایداری ارتباطات ۱۹۳
 تبادل ترافیک جهانی

 کنان و فعاالن اقتصادی همه مناطقسا پهن باند برای خدمات سرعت و کیفیت . افزایش۱۹۴
ای و خدمات سنجش از دور ای منظومه. حفظ نقاط مداری، توسعه ارتباطات ماهواره۱۹۵

 ی اقتصادی، اجتماعی و کشاورزیهابخشی فضایی برای کلیه شگریپاو 
. توسعه کاربرد هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، محاسبات کوانتومی و شبکه ابری برای ۱۹۶
 ی پرسرعت و کاربردهای آن در پهنه کشورادادهت ارتباطا

 . تقویت حکمرانی خوب فضای مجازی و ارتقاء امنیت آن۱۹۷

 ۱۹- ـــازماندهی ـــتگی و س ـــبکه پیوس ـــب با  ترکیبی و حمل و نقل ش ـــتیک متناس لجس
 ی استقرار فعالیت و جمعیتهاکانون
 یک اتصال شهرهای سطح با اولویت یکپارچه ونقلحمل رویکرد باونقل توسعه شبکه حمل. ۱۹۸
نظام سکونتگاهی و مراکز اصلی  دهندهارتباط. تکمیل، تقویت و تجهیز محورهای ۱۹۹

 یالمللنیبفعالیت نیمه شرقی کشور به محورهای اصلی منطبق بر گذرراه های 
 استا بندرعب از چابهار مکران گذرراه ارتباطی سواحل -
از جاسک تا  مکران سواحل کرانهپسی هاسکونتگاه دهندهارتباطگذرراه های  -
 تا جیرفت و از مرز کوهک کرمان
 بجستان-سبزوار-دعسلوئیه/ بجنور-/ شیرازشیراز -گذرراه های بندرعباس -

 سمنان -/ بیرجندمشهد-/ کرمان بیرجند - گذرراه های کویری کرمان -
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گاهی و مراکز اصلی نظام سکونت دهندهارتباط. تکمیل، تقویت و تجهیز محورهای ۲۰۰
 یالمللنیبی اصلی منطبق بر گذرراه های فعالیت نیمه غربی کشور به محورها

های مرزی به پهنه سرزمین با رعایت کامل پذیری دروازهپذیری و اتصال. تقویت ارتباط۲۰۱
 مالحظات و الزامات دفاعی و امنیتی و پدافند غیرعامل

 نیأمتبر دیجیتال شدن فرآیندها، زنجیره  دیتأک. هوشمند سازی شبکه لجستیک با ۲۰۲
، پهپادها، هارباتی نوآورانه )اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، هایفناوری ریکارگهبهوشمند، 

 ..( و تجارت الکترونیک. ی الکتریکی، ناوگان خودران،هاشرانیپی، بعدسهچاپ 
ی چند عملکرد. ایجاد مراکز لجستیک تخصصی کشاورزی، صنعتی و معدنی و ۲۰۳

 هافعالیتبر مبنای الگوی مطلوب استقرار ی تولید کاال هاپهنهو  هاظرفیتمتناسب با 

 
 ۱۴۲۴۱المللی و ارتباطی نظام سکونتگاهی و مراکز اصلی فعالیت در افق های بینگذرراه -۱۴نقشه 

                                                      
های سند ملی و استان سیستان و بلوچستان آمایش سرزمین اطلس نقشه ۳ت شماره برای مشاهده نسخه رنگی به پیوس - ۱

 های ملی مراجعه فرمایید./ قسمت اول نقشه مصوب شورای عالی آمایش سرزمین
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 ۲۰- مناطق مرزی ژهیوبهتراکم کممستعد در مناطق و توسعه فعالیت  تیجمع شیافزا ،
 جنوبی سواحل و راهبردی جزایر
ن ایتوسعهبه  در جزایر و سواحل هافعالیتیص سهم درآمدی حاصله از استقرار . تخص۲۰۴
 مناطق

المللی در استقرار ینب و ملی هایگذارییهسرما و تسهیل جذب هامشوق. ارائه ۲۰۵
 در مناطق مرزی ژهیوبهی جدید هافعالیت

 هاآنایر و مدیریت یکپارچه جز برای توسعه ایشبکه و ایمنظومه رویکرد . اتخاذ۲۰۶
و بنادر در جزایر با اولویت کیش،  هافرودگاه رقابتی عملکرد و سطح جایگاه، . ارتقای۲۰۷

 قشم و ابوموسی
ها( در رسانی به کشتیی رقابتی بانکرینگ )سوختهاظرفیتی سازفعال. تقویت و ۲۰۸

 جزیره قشم

ه نظام فعالیتی جزایر )توسعه . تعریف نقش خاص برای جزایر راهبردی در مجموع۲۰۹
های نو، گردشگری، تجارت، ترانزیت، خدمات یانرژ، ی دریامحور نظیر شیالتهافعالیت
 ی، ساخت و تعمیرات کشتی(رسانسوختبندری، 

 . تقویت پیوند بین جزایر و سرزمین اصلی۲۱۰

 یرمتناسب با نقش و عملکرد جزا هازیرساخت. ایجاد و تقویت ۲۱۱

 جزایر توسعه در محلی جامعه نظامند مشارکت و آفرینی . نقش۲۱۲

ید بر استفاده از منابع تجدیدپذیر خورشیدی و تأکین منابع پایدار آب و انرژی با تأم. ۲۱۳
 امواج در جزایر

 های مهاجرتی به سمت مناطق مستعد کم تراکمیانجر. هدایت هدفمند ۲۱۴

 کشور یو جنوب یشرق یزیربنایی نواح هایو شبکه هازیرساخت ت. تقوی۲۱۵

یژه وبهین منابع آب پایدار و ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی مناسب تأم. ۲۱۶
 نیمه شرقی و جنوب شرقی کشور

 یمرز یکوچک و روستاها یدر شهرها تیجمعو افزایش نگهداشت . ۲۱۷
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 تیو تقو هازیرساخت جادیا یبرا یاز مبادالت مرز یناش هیسرما انیجر تیهدا. ۲۱۸
 یمحل داتیتول

 و ممانعت از استقرار جمعیت و فعالیت در حریم سواحل آزادسازی حریم سواحل .۲۱۹

 ۲۱- گرامردم و محور عدالت سرزمینی ییحکمروا نظام و اجتماعی سرمایه ارتقاء 
 جتماعیا مسائل در حاکمیتی و دولتی نهادهای پذیریمسئولیت و پاسخگویی . افزایش۲۲۰

 فرهنگی و

 رهنگیف و اجتماعی مسائل در لگریتسه عنوان به حاکمیتی و دولتی نهادهای نقش . ایفای۲۲۱
دهی به های اجتماعی رسمی و نهادهای مرجع در جهت. افزایش سهم و نقش شبکه۲۲۲

 های شهروندانمطالبات و خواسته
گیری در خصوص مسائل اجتماعی یمی و تصمگذاراستیسها در . افزایش اختیار استان۲۲۳
 و فرهنگی

 و هااستان و کشور کالن سطح) اجتماعی مسائل و هاپدیده کردن امنیتی از . اجتناب۲۲۴
 حوزه این در اجتماعی و نرم رویکردهای اتخاذ و( محلی سطوح

ها ی اجتماعی و فرهنگی خاص اعتمادسازی و منطبق بر خواستههافعالیت. تمرکز بر ۲۲۵
 های ساکنان مناطق مختلف سرزمینیشاگرو 

سازی و . توانمندسازی اجتماعات محلی و مشارکت دادن مردم در فرایندهای تصمیم۲۲۶
 ی توسعههابرنامهاجرای 
 رمردم محوی نهادهای غیردولتی و نیآفرنقشبر  دیتأکهای اجتماعی با . کاهش آسیب۲۲۷

 رمؤثعنوان یک عامل نهاد بههای مردمگیری و تداوم فعالیت سازمان. تسهیل در شکل۲۲۸
 ایدر اقدامات توسعه

آموزشی، بهداشتی و  ژهیوبه. فراهم نمودن دسترسی عادالنه به زیرساخت و خدمات ۲۲۹
 درمانی با کیفیت مطلوب در سراسر کشور بخصوص مناطق مرزی و کمتر برخوردار

 . حکمروایی انسجام بخش و مدیریت یکپارچه سرزمینی۲۳۰
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ی، پاسخگویی، شفافیت، زیفساد ست. اتخاذ و اجرای اصول حکمروایی خوب )نظیر ۲۳۱
ا گرایی( توسط نهادهشمولی، حاکمیت قانون، مشارکت، اجماعپذیری، برابری و همهمسئولیت
 های دولتی و حاکمیتیو سازمان
جمعیت و دسترسی به مسکن  سالم تغذیه سالمت، نیتأم زندگی، به امید . ارتقاء۲۳۲

 ناسب برای ساکنان همه مناطق کشورم
 ی اجتماعیهامهیب. گسترش پوشش و دسترسی به ۲۳۳

 ۲۲- اسالمی -ایرانی ارتقاء هویت ملی و تقویت انسجام 
 درونیبا مناطق  پیرامونی سرزمینمناطق  یوندهایپتعامالت و  ت. تقوی۲۳۴
 مناطق امنیت و توسعه در مذهبی هایگروه و اقوام جمعی مشارکت زمینه . ایجاد۲۳۵
 یژه مناطق مرزیوبهکشور  مختلف

توسعه  یهایگذاراستیس در یامنطقهی هاتشکلنهادها و  به اختیار . تفویض۲۳۶
 کشور کالن یهاسیاست چارچوب ی درامنطقه

 احیا و توسعه نمادهای اسالمی ایرانی با حفظ تنوع فرهنگی در پهنه سرزمین. ۲۳۷
 اسالمی ایرانی و خانواده محور سالم سازی سبک زندگیهتبیین، ترویج و نهادین. ۲۳۸

 ۲۳- و بازدارنده جانبههمهامنیت  نیتأم 
 تهدیدات مقابل در راهبردی یآورتاب منظور به ملی قدرت یهامؤلفه کلیه . ساماندهی۲۳۹

 امنیت و بازدارندگی الگوی قالب در جنگ و تهدید زمان درها توأمان آن یریگبهره امکان و
 جانبهههم

 فارسجیخل ژئوپلیتیکی منطقه در ییافزاهم و همگرایی . توسعه۲۴۰
یژه وبه یررسمیغ یهاسکونتگاهو ممانعت از گسترش  توانمندسازی ی،سامانده. ۲۴۱
 شهرهاکالن پیرامون

بر  دیتأکبا  یژه مناطق مرزیوبهسرزمین  مدیریت امنیتی هاییوهش اصالح و . تغییر۲۴۲
 مشارکت جوامع محلی
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تحقق  یدر راستا تیامن نیتأم یبرا یو مردم یاجتماع یکردهایقرار دادن رو مبنا. ۲۴۳
 یمردم داریپا تیامن

ویر ک حاشیه پذیری نقاط روستایی و شهرهای کوچک و میانی واقع دریتجمع. تقویت ۲۴۴
 منطقه امنیت ارتقاء منظوربه و مناطق مرزی

، اجتماعی، ستیزطیمح)غذایی، آب،  جانبههمهزی امنیت . تقویت و بسترسا۲۴۵
 سرزمین یآورتابپایداری و  با حفظ ...( اقتصادی و

 بازدارندگی کنندهتضمین قوی امنیتی-دفاعی سازه . تقویت۲۴۶

 ۲۴- در اســــتقرار جمعیت و  رعاملیغ پدافند و مالحظات و الزامات دفاعی رعایت
 ه سرزمینفعالیت در پهن

 تهدیدات مقابل درها آن یریپذبیآس منظور کاهش به هاسامانه وها شبکه . افزونگی۲۴۷
فراهم نمودن  و ...( ی وشناختگیاهی،  ی،ستیز ی،فرهنگامنیتی،  ،الکترونیکبری)سانرم  و سخت
 بحرانی شرایط در هاآنضروری  کارکردهای ادامه امکان

 یرسازادیو پا یبخشو تنوع هازیرساخت یسازیمواز ،دیراهبر یسازرهیذخ. ۲۴۸
 هاها و شبکهسامانه

 مکران ید بر توسعه سواحلتأک. کاهش اتکا کشور به تنگه هرمز با ۲۴۹

 سرزمین در جمعیت و فعالیت استقرار در ازیموردن فرهنگی قومی یهاتناسب . رعایت۲۵۰

 مهم و یسات حیاتی، حساستأس تجمیع از . تمرکززدایی و جلوگیری۲۵۱

 و سازیکوچک حساس، و حیاتی یهازیرساخت پایدارسازی و پذیریآسیب . کاهش۲۵۲
 پشتیبانی و خدماتی هایسامانه سازیموازی

ی رصد، پایش و تشخیص تهدیدات زیستی هازیرساختو  هاسامانه. تقویت و توسعه ۲۵۳
 مرزییژه در مناطق وبهدر سطوح کالن ملی 

 یامنطقه ،یبحران در سطوح محل یکپارچه تیریمدفرماندهی و  یسازوکارها جادیا. ۲۵۴
 یو مل
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 و غیرمترقبه وقوع حوادث از ناشی اثرات سازی حداقل و ساتیتأس ایمنی . ارتقاء۲۵۵
 جوارهم مناطق بر یاهستهو  برق پتروشیمی، گاز، نفت، صنایع در بحرانی

 بسازمان فضایی مطلو -۵ماده 
، نظام هیپا ایدرشبکه چند سطحی، چند مرکزی و چند عملکردی، اقتصاد متنوع و 

م تراکآفرین، افزایش جمعیت و توسعه فعالیت در مناطق مستعد کمسکونتگاهی پویا و نقش
همدنیا، از مجنوبی و پیوند مناسبات ایران با  ویژه در مناطق مرزی، جزایر راهبردی و سواحلبه

متعادل، متوازن  توسعهاست که منجر به  ۱۴۲۴های سازمان فضایی ایران در سال ترین ویژگی
 و انسجام فضایی سرزمین شده است.

های سرزمین ایران به عنوان قلب منطقه جنوب غرب آسیا، نقشی مفصلی در مسیر گذرراه
ی مندبهرهکند. ات آسیا و اروپا ایفا میاطالعات و ارتباط شبکهی و امنطقهی و المللنیبترانزیت 

از این موقعیت راهبردی و مزایای اقتصادی آن، منجر به ارتقاء وزن ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی 
 ایران در منطقه شده است.

مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران با کشورهای منطقه و جهان در  پیوند
، با نقش مدیریت، نظارت و راهبری ارتباطات ول، شهر تهراندو سطح برقرار است. در سطح ا

 ،، اصفهان، شیراز، بندرعباس، اهواز، کرمانشاه، مشهدی و با همکاری شهرهای تبریزالمللنیب
های شهر شبکهتعامل کشور با جهان را برقرار ساخته  و به  و ساری ، رشت، چابهار، زاهدانکرمان

 هیالمرزی به شهرهای اند. در سطح دوم با اعطاء نقش مدیریت تعامالت میانجهانی پیوسته
مرزی با )به عنوان مرکز تسهیل و پشتیبانی تعامالت میان ی مرزیهااستانر پیرامونی سرزمین د

 کشورهای همسایه(، ارتباط ایران با همسایگان دارای مرز مشترک آبی و خاکی برقرار است.
ی نظیر کانون هایبه عنوان درگاه اقیانوسی و داالن اقتصادی سرزمین، با ویژگی چابهار

 هشبکدر  ، قطب تجارت و محور اصلی ترانزیت منطقه مکرانهیپا ایدرمبادالت اقتصادی 
 کند.ی مینیآفرنقشی المللنیبارتباطات 
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کاال در دو  نیتأمی اتصال شهرهای مرزی به مبادی مرزی و مراکز توزیع و هازیرساخت
گردشگری به شهروندان کشورهای همسایه  -درمانی-ات آموزشیو خدم شدهتیتقوسوی مرز 

 .شودیمی سکونتگاهی مرزی ارائه هاکانوندر 
و  ستیزطیمحو سازگار با  گرفتهشکلاستقرار فعالیت و جمعیت در قلمروهای مستعد توسعه 

های کوسیستما د طبیعی به ویژهو ارزشمن فردمنحصربهاست. قلمروهای  تغییر اقلیم متناسب با اثرات
 های آبی کشور حفاظت و احیاءها و پیکرهها، رودخانهی طبیعی، تاالبهاجنگل دریایی و ساحلی،

ی و در ارزیابی اقتصادی لحاظ شده است و گذارارزش شده است. خدمات اکوسیستمی سرزمین
 .اندشدهمدیریت  ی نوینهایآورفنی محیطی به ویژه انواع پسماندها با هاندهیآال

و رویکرد حکمروایی پایدار آب و  افتهیتحققهای آبخیز مدیریت جامع و یکپارچه حوضه
ر فعالیت استقرا ازیموردنتعادل بخشی کمی و کیفی بین منابع و مصارف جاری است. آب پایدار 

از منابع آب سبز، منابع آب ی برداربهرهو جمعیت از طریق مدیریت هوشمند منابع آب و 
 شده است. نیتأمآب خاکستری  و بازچرخانی یی آب دریازدانمکنامتعارف مانند 

ی هیدروکربوری و تجدیدپذیر، تعاملی هایانرژی از منابع غنی مندبهره واسطهبهایران 
 ی ژئوپلیتیکهاوزهحسازنده و دوجانبه با کشورهای همسایه و کشورهای واقع در عمق راهبردی 

ی للالمنیبی هانامهتفاهمو  هامانیپدر زمینه صادرات و تبادالت انرژی دارد. همچنین، با انعقاد 
در سطح منطقه، ضمن دستیابی به بازارهای هدف در کشورهای همسایه، روابط فرهنگی و 

ا مهار ر ردوغبارگی هاکانون ژهیوبهی منطقه زیستمحیطاجتماعی را تعمیق بخشیده و معضالت 
 ی مرزی را تضمین نموده است.هاآبو پایداری منابع 

ی، ی باال، ضمن کاهش خام فروشصادراتبا ارزش  انیبندانش کشور با تولید محصوالت متنوع
ی منعطف و محلی در تولید و رقابت هاسیاستی نموده است. نیآفرنقشزنجیره ارزش جهانی  در

ز است. مراک ی در مناطق مرزی ساماندهی شدهررسمیغاقتصاد  اتخاذ و المللنیبوابط در عرصه ر
های کارآفرینی بومو زیست افتهیتوسعهی اطالعات و ارتباطات و مناطق دیجیتالی آورفنرشد 

 نوآورانه ارتباط مطلوب دانشگاه و صنعت را برقرار نموده است.
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ی برداربهرهی با افتگیتوسعه در افقکشاورزی سرزمین های فعالیتی ها و کانونها و قطبپهنه
در ی او منطقهی سرزمین و تحوالت فناورانه در مقیاس فراملی، ملی هاتیقابلو  هاتیمزاز 

تولید محصوالت راهبردی و ویژه  .کنندیمی نیآفرنقش در سرزمین ی همکارهاشبکه قالب
تولید کشاورزی و  وریعد توسعه، افزایش بهرهی مستهاپهنهباال در  افزودهارزشصادراتی با 

 امنیت غذایی را فراهم نموده است. نیتأم
صنعت و صنایع معدنی با کاربست  افزودهارزشو سهم  شدهمتوقفخام فروشی مواد معدنی 

ی صنعتی و معدنی هافعالیتاست. مراکز  افتهیتحقق ۱۴۲۴در افق  ایرویکرد توسعه خوشه
ای در قالب شبکه همکار در پهنه های منطقهها و مزیتدار ملی مبتنی بر تخصصولویتا

 .ندینمایمسرزمین ایفای نقش 
های گردشگری ها، محورها و قطبهای گردشگری سرزمین در قالب پهنهها و قابلیتمزیت
گاهبرخی سکونت ی ارتقاء داده است. استقرارالمللنیبگردشگری  حوزهایران را در  آوازهجذاب، 

از انزوا  هاآنمطلوب و خروج  توسعههای در حاشیه مانده بر مدار گردشگری، عاملی مهم در 
 است.

همچنان پایتخت سرزمین ایران است. تحدید جمعیت در منطقه  تهران ۱۴۲۴در سال 
 تهران است. ی تهران و تمرکززدایی فعالیتی از شهر عامل مهمی در تعدیل جمعیتشهرکالن

، واز، اه، کرمانشاه، شیراز، تبریز، اصفهانارتقاء جایگاه عملکردی و خدماتی شهرهای مشهد
با توزیع جغرافیایی مطلوبی که دارند عاملی  و ساری ، رشتهار، چاب، زاهدان، کرمانبندرعباس

هستند و نظام سکونتگاهی  ی صنعتی و جمعیت در شهر تهرانهافعالیتمهم در کاهش تمرکز 
 رسانی پهنه کشور را به تعادل رسانده است.مراتب خدماتو سلسله
که در پیوند عملکردی و خدماتی  هاآنشهرهای همکار  مجموعههرهای سطح دو و ش شبکه

با شهرهای سطح یک قرار دارند منجر به استقرار متعادل فعالیت و جمعیت در سرزمین ایران 
در سطوح  افزاهمهای عملکردی ی هم پیوند در قالب محورها و پهنههافعالیتشده است و با 

 کنند.ی مینیآفرنقشی افراملی، ملی و منطقه
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در مقیاسی فراتر از مناطق  ریزیبرنامهها به عنوان سطح فضایی جدید شهر منطقه
سرزمین، عامل  انهیمهای شمال و جنوب، شرق و غرب و آفرینی در پهنهی با نقششهرکالن

 اصلی انسجام و تعادل فضایی در سازمان فضایی سرزمین هستند.
تمرکز در سرزمین و ممانعت از گسترش کالبدی و  دیپددید در راستای جلوگیری از تش 

ترین سیاست مدیریت شهری به مهمی، تمرکززدایی از مناطق کالنشهرکالنرویی مناطق پراکنده
بدیل ت و شیراز ، تبریز، رشت، مشهد، کرج، اصفهاندر شهرهای تهران ژهیوبهی شهرکالنمناطق 

شهری شده است. به همین منظور رشد جمعیتی و کالبدی در شهرهای مادر همه مناطق کالن
 کشور محدود شده است.

نظام بهداشت و درمان و آموزش عالی کشور متناسب با سطوح یک و دو نظام سکونتگاهی، 
کنند و با نفوذ عملکردی این شهرها ارائه می حوزهدو را در خدمات تخصصی سطح یک و 

رسانی بهداشت توزیع فضایی مناسبی که صورت گرفته، سازمان مطلوب و متعادلی از خدمات
 و درمان و آموزش عالی در پهنه سرزمین برقرار است.

و الیت های استقرار فعشبکه پیوسته حمل و نقل ترکیبی و لجستیک متناسب با کانون
فرآیندهای زنجیره تأمین و  سازیبهینه جهت لجستیکی در اند. مراکزجمعیت سازماندهی شده

ای و مراکز لجستیک تخصصی ی، ملی، منطقهالمللنیبدر سه سطح  هاهزینه کاهش توزیع بار و
اند. کشاورزی و صنعتی متناسب با الگوی استقرار فعالیت و جمعیت در سرزمین ایجاد شده

، سرخس، اینچه برون، آستارا، بازرگان، سیرانبند، باشماق، ، میلک، ماهیرود، دوغارونمیرجاوه
، بندر امام خمینی )ره(، بندر امیرآباد و ، بوشهر، جاسک، بندرعباسخسروی، شلمچه، چابهار

ی از المللی، برخهای بینهای اصلی ارتباطی کشور با شبکه جریانن دروازهعنوابندر انزلی به
 ی هستند.المللنیبمراکز لجستیک در سطح 
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 ۱۴۲۴۱سازمان فضایی مطلوب در افق  -۵۱نقشه 

 

 

                                                      
وچستان آمایش سرزمین های سند ملی و استان سیستان و بلاطلس نقشه ۳برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  - ۱

 های ملی مراجعه فرمایید./ قسمت اول نقشه مصوب شورای عالی آمایش سرزمین
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 ۱شبکه چند سطحی، چندمرکزی و چند عملکردی -۱۶نقشه 

 الزامات تحقق و اجرایی شدن سند
 مایشآ مطالعات پویایی و نظام راهبری توسعه سرزمین و استمرار به منظور استقرار -۶ماده 

( و نظارت بر اجرای سند ملی و استانی، سازمان موظف سالهپنجای سند )و بازنگری دوره
است، ظرف مدت حداکثر شش ماه، سامانه پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور را تهیه و 

اجرایی، نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی موظف  یهادستگاهبرداری نماید. کلیه آماده بهره
 یهاپروژهو  هاطرحسامانه،  ازیموردنهای مکانی مستند و هستند ضمن تکمیل اطالعات و داده

گذاری، تولیدی و مشارکتی خود را قبل از مراحل تصویب و اجرا در ی، سرمایهاتوسعهعمرانی، 
انطباق آن را با اسناد آمایش  ی آمایش سرزمینعال یشوراسامانه مذکور ثبت نموده و دبیرخانه 
                                                      

های سند ملی و استان سیستان و بلوچستان آمایش اطلس نقشه ۳برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  - ۱
 های ملی مراجعه فرمایید./ قسمت اول نقشه سرزمین مصوب شورای عالی آمایش سرزمین
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منوط به نتیجه استعالم از  هاطرحسرزمین در سطح ملی و استانی بررسی نماید. اجرای این 
 سامانه است.
و ساز و کار اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه تهیه  نامهنیآئ -۱تبصره 

 تصویب خواهد شد. ی آمایش سرزمینعال یشوراکمیسیون تخصصی در  دییتأز و پس ا
ی مورخ عال یشورای ملی آمایش سرزمین مصوب هایریگجهتبا توجه اینکه  -۲تبصره 

 ۴و  ۳این سند، جایگزین مواد  ۴بوده است، لذا ماده  موردتوجهدر تدوین این سند  ۲/۵/۹۹
 .شودیم هایریگجهت

ای، های توسعه منطقهسازمان مکلف است مفاد این سند را در تدوین برنامه -۷ماده 
االنه ی سهابودجهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین تنظیم  سالهپنجی توسعه هابرنامه

 محقق گردد. ۱۴۲۴ی که سازمان فضایی مطلوب افق اگونهبهلحاظ نماید 
نسبت  سال کظرف مدت ی ربطیذی اجرایی هادستگاهموظف است با همکاری سازمان  -۸ماده 
و تدوین اسناد آمایش منطقه ۱۴۲۴بندی آمایشی کشور براساس سازمان فضایی مطلوب افق به منطقه

 ی ارائه نماید.عال یشوراکمیسیون تخصصی، برای تصویب به  دییتأای اقدام نموده و پس از 
ی اجرایی ملی و استانی مکلف به رعایت مفاد سند ملی آمایش هادستگاهتمامی  -۹ماده 

با هماهنگی کامل با دبیرخانه و در چارچوب  اندمکلفی اجرایی هادستگاهباشند. سرزمین می
الزم به  هایها و یا بخشنامهی ابالغی دبیرخانه، نسبت به تدوین تمهیدات، دستورالعملهابخشنامه

 پس از تصویب سند اقدام سال کی خویش، ظرف مدت یتیمأمورحوزه منظور اجرای مفاد مرتبط با 
 ی، به دبیرخانه ارائه نمایند.عال یشورادر  دییتأنموده و برای طی مراحل بررسی و 

نسبت به تدوین  ربطیذی اجرایی هادستگاهوزارت کشور مکلف است با همکاری  -۱۰ماده 
ضوابط مربوطه با توجه به مفاد سند، ظرف  الیحه اصالح قانون تقسیمات سیاسی کشور و اصالح

 ی ارائه نماید.عال یشورابه  دییتأاقدام نموده و برای بررسی و  سال کمدت ی
 صنعت، وزارت کشاورزی، جهاد وزارت همکاری با است مکلف نیرو وزارت -۱۱ ماده
 دسن مفاد به توجه با و دجهبو و برنامه سازمان و ستیزطیمح حفاظت سازمان تجارت، و معدن
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 یهادوره رد آن بازنگری وسال  کی مدت ظرف ،ریزیبرنامه قابل آب مصوبه سینوشیپ تهیه به نسبت
 .نماید ارائه یعال یشورا به تصویب و کمیسیون به بررسی برای و اقدام سالهپنج حداکثر
ای منطقه و ملی کشت سند؛ الگوی مفاد به توجه با است مکلف کشاورزی جهاد وزارت -۱۲ ماده
 کثرحدا یهادوره در آن بازنگری وسال  کی مدت ظرف مصوب ریزیبرنامه قابل آب گرفتن نظر را با در
 .نماید ارائه یعال یشورا به تصویب به کمیسیون تخصصی و بررسی برای نموده و اقدام سالهپنج

 سبتن است مکلف کشاورزی جهاد وزارت سرزمین، اراضی کاربری تغییرات پایش منظور به
 راختیا در و نموده اقدامساله پنج صورت به ملی سطح در اراضی کاربری یهانقشه تهیه به

 اتمطالع یهاافتهبا توجه به ی کشاورزی مستعد )مرغوب( همچنین اراضی .دهد قرار دبیرخانه
 هبودج و برنامه سازمان همکاری با و کشاورزی جهاد وزارت توسط آمایش، یاستان و ملی سند

 صویبت به کمیسیون تخصصی و بررسی برای و تعیین سال کظرف مدت ی نیرو وزارت و کشور
 .نماید ارائه یعال یشورا به

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با توجه به سند و با همکاری سازمان  -۱۳ماده  
، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ستیزطیمحو بودجه کشور، وزارت نفت، سازمان حفاظت برنامه 

استانی  ی صنعتی ملی وهاتیاولونیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نسبت به تعیین 
 ی ارائه نماید.عال یشورااقدام و برای بررسی به کمیسیون و تصویب به 

ها و ، بنگاههاشرکت، مؤسساتی اجرایی، نهادهای عمومی، هادستگاهلیه ک -۱۴ماده 
ی هاحوزهدر  اندمکلفواحدهای صنعتی دولتی و غیردولتی و نیروهای نظامی و انتظامی 

، ستیزطیمحی خود نسبت به ایفای مسئولیت اجتماعی در قالب حفظ هافعالیتجغرافیایی 
 راث فرهنگی و طبیعی اقدام نمایند.سالمت جامعه و می

ی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است با همکاری عال یشورادبیرخانه  -۱۵ماده 
نسبت به تبیین الگوی توزیع فضایی و محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با  ربطیذ اجرایی یهادستگاه

 ی ارائه نماید.عال یشوراررسی و تصویب به اقدام و برای ب سال کتوجه به سند ظرف مدت ی

وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت شش ماه با همکاری سازمان  -۱۶ماده 
 ی ارائه نمایدعال یشورانسبت به تعیین محدوده هر شهرمنطقه اقدام و برای تصویب به 





 

 

 

 

 مصوب  ۱۴۲۴در افق  و بلوچستان ستانیس استان نیسرزم شیسند آمابالغیه  ا
 ۲۷/۱۲/۱۳۹۹۱مورخ  ۷۱۵۰۳۱به شماره  نیسرزم شیآما یعال یشورا

 فیل به تکلعم یدر راستا ،۱۱/۱۲/۱۳۹۹در جلسه مورخ  نیسرزم شیآما یعال یشورا
قانون احکام  ۳۲قانون برنامه ششم توسعه کشور و به استناد بند ماده  ۲۶بند الف ماده  ۱جزء 
 شیآما( سند یاسالم یمجلس شورا ۱۰/۱۱/۱۳۹۵)مصوب  کشور توسعه یهابرنامه یدائم
 نیمسرز شیآما یعال یشورا رخانهیکه ممهور به مهر دب یاسناد استان و یشامل سند مل نیسرزم
 :است را مصوب و مقرر نمود دهیگرد
یم یکشور الزام ییاجرا یهادستگاه هیکل یمفاد آن برا تیسند، رعا نیابالغ ا خیاز تار -۱
 ن،یتوسعه سرزم یعنوان مرجع استقرار نظام راهبربه نیسرزم شیآما یعال ی. شوراباشد
 .سند را بر عهده دارد نیا ینظارت بر حسن اجرا تیمسئول

                                                      
 است. منتشرشدهدر روزنامه رسمی  ۱/۱۴۰۰/ ۲۵ مورخ ۲۲۱۵۷ شماره به ۱۳۹۴ نامهژهیو - ۱

 سومفصل

 نیسرزم شیسند آما
  ۱۴۲۴سیستان و بلوچستان در افقاستان  

 نیسرزم شیآما یعال یمصوب شورا



 یقانون نینظم نو درسیستان و بلوچستان و استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۱۰۶

 

 

از مقررات  یبخش میقانون تنظ ۲۳ماده  ونیسیکم رخانهیو دب اقتصاد یشورا رخانهیدب -۲
اهداف و  قیطرح و پروژه، از تطب شنهادیهرگونه پ یاز بررس شیاند پ( موظف۲دولت ) یمال

 .ندیحاصل نما نانیسند اطم نیها با مفاد او پروژه هاطرح نیا ییجانما
و  جینتا یو اجرا یریپذارتقاء تحقق یدر راستا ،نیسرزم شیآما یعال یشورا -۳

 .دیالزم را فراهم نما یو قانون یحقوق باتیسند، ترت نیا یهایگذاراستیس
 شیرصد و پا یکم یهاو سنجه هاشاخص ،نیسرزم شیآما یعال یشورا رخانهیدب -۴

در  یو پس از طرح و بررس نیسند را تدو نیا یهایگذاراستیو س جینتا یتحقق و اجرا
 .سند قرار دهند وستیدر پ ،یتخصص ونیسیکم

 شیاند بالفاصله اسناد آمامکلف هااستان یزیرو برنامه تیریو سازمان مد استانداران -۵
 یلسند م یگذاراستیو س جیبا نتا یاپروژه ایهرگونه طرح  یرا قبل از مطالعه و اجرا هااستان
 .هندد قیتطب نیسرزم شیآما

 یکشور و صندوق توسعه مل یهابانک هیکل ران،یا یاسالم یجمهور یبانک مرکز -۶
ها، هپروژ یاجرا یبرا یگذارهیسرما یمنابع مال نیو تأم التیتسه یموظف هستند قبل از اعطا

 .ندیحاصل نما نانیاطم نیسرزم شیها با سند آمااز انطباق آن
و اجتناب از هدر رفت منابع کشور،  نیتوسعه سرزم یمنظور استقرار نظام راهبردبه -۷
 ییاجرا یهادستگاهجامع  ای یراهبرد یهاطرحکشور )اعم از  ینیاسناد توسعه سرزم یتمام

یریگو جهت هایارگذاستیبر س یمبتن ستیبایو مانند آن( م یجامع شهر یهاطرحکشور، 
 یورش رخانهیبا دب ی)با هماهنگ رتیمغا صیدر صورت تشخ ایو  نیتدو دسن نیا یابالغ یها
 .رندیقرار گ ی( موردبازنگرنیسرزم شیآما یعال

 توسیبه عنوان پ ب،یمراحل تصو یمدنظر وزارت اطالعات پس از ط یتیمالحظات امن -۸
 .محرمانه سند قرار خواهد گرفت
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  سرزمین سند آمامتن ستانیش  ستان ا ستان و بلوچ صوب  ۱۴۲۴در افق   سی م
ابالغی رییس  ۲۷/۱۲/۱۳۹۹مورخ  ۷۱۵۰۳۱به شماره  شورای عالی آمایش سرزمین

 آمایش سرزمین شورای عالی

رنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و ماده قانون ب ۲۶به استناد جزء یک بند الف ماده 
، شورایعالی آمایش سرزمین در جلسه مورخ کشور ی توسعههابرنامهقانون احکام دائمی  ۳۲
را در دو قسمت راهبردی  ۱۴۲۴در افق  سیستان و بلوچستان ، سند آمایش استان۱۱/۱۲/۱۳۹۹

 و اجرایی به شرح زیر تصویب نمود:
 تعاریف و مفاهیم -۱ماده 

 روند:در این سند اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می
 شورایعالی: شورایعالی آمایش سرزمین 

 لی آمایش سرزمین دبیرخانه: دبیرخانه شورایعا
های جامعه در اهداف بنیادین غایت خواست :اهداف بنیادین توسعه فضایی استان

محیطی بوده که در قالب رویکرد تفکر ارزشی های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیستحوزه
 -حکام و الزامات اسناد فرادست ملیهای حاکم بر جامعه، اها و آرمانو مبتنی بر ارزش

-ها و احصاء مسائل جامعه استخراج شده و مبنایی برای طراحی چشمای، شناخت قابلیتمنطقه

 باشد. می انداز توسعه استان
ای مبتنی نقش استان در تقسیم کار ملی و منطقه ای:ار ملی و منطقهکدر تقسیم  نقش استان

ای و بررسی دقیق بر ، الزامات اسناد فرادست ملی و منطقهتحلیل روندها و گرایشات پیشین بر
های فعلی یا ها و مزیتهای بالقوه یا بالفعل و نیز تخصصروی منابع، استعدادها و شایستگی

یا ای )متناسب با شعاع عملکردی هر نقش آتی استان در دو سطح جداگانه ملی و منطقه
 شود.تخصص( شناسایی و تعریف می

انداز، تصویر آینده مطلوب و دلپذیر یک چشم  های آن:و مأموریت چشم انداز توسعه استان
جامعه بوده که باورپذیری، شفافیت، جذابیت، یکپارچگی، جامعیت و برانگیزانندگی آن، سبب 
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انداز شود. چشمر راستای تحقق آن میدهی به همه نیروهای توسعه داجماع، ترغیب و جهت
های ای، اهداف بنیادین، عدم قطعیتمنطقه -توسعه استان مبتنی بر الزامات اسناد فرادست ملی

های نخبگان و مقامات ارشد ها و احصاء مسائل استان، دیدگاهشناسایی شده، شناخت قابلیت
..( در . ستان، آوازه یا ب رند استان واستانی و منبعث شده از نقاط لنگرگاهی )عملکردهای اصلی ا

های توسعه استان نیز منبعث از شود. ماموریتاستخراج می نگاریچارچوب رویکرد آینده
ها و تخصصگیریدهنده جهتانداز، بازتابسازوکار شناسایی اهداف بنیادین و استخراج چشم

 باشد.دار توسعه استان میاولویت ها یا قلمروهایهای توسعه استان و عرصه
های تواند پاسخگوی آیندهراهبردهای پابرجا راهبردهایی هستند که می :راهبردهای پابرجا

ها، موجب خسارت شدیدی شود. در سند آمایش متعدد  ممکن باشد، بدون آنکه در برخی آینده
راهبردهایی هستند که مبتنی بر کاربست تکنیک سناریونگاری، از بیشترین ، این راهبردها، استان

پابرجایی )ثبات، کارایی و کاربردپذیری( در تمامی سناریوهای مختلف توسعه فضایی استان و 
 سازی تحقق سازمان فضایی افق توسعه یافتگی استان برخوردار هستند.زمینه

نظام فضایی یا همان طرح پایه آمایش  بندی کالنشکل بندی کالن نظام فضایی:شکل
و استنتاج الزامات فضایی این راهبردها، قلمروهای اصلی و  ، مبتنی بر راهبردهای پابرجااستان
ریدورهای ارتباطی و قلمروهای کهای اصلی زیربنایی و هکز عمده زیست و فعالیت، شبکمرا

دار توسعه فعالیت و استقرار جمعیت و قلمروهای نامناسب توسعه فعالیت و استقرار اولویت
 نماید.را مشخص می جمعیت استان
های نواحی)مناطق( استان در قالب تخصص :های توسعه استانها و اولویتتخصص

ار توسعه در این نواحی )مناطق( در راستای دهای اولویتو عرصه هافعالیتتر کُدهای تفصیلی
 گردد. بندی کالن نظام فضایی طرح میشکل

های مجموعه اقدامات و دستورالعمل :ها در استانهای سرزمینی توسعه بخشسیاست
های معینی که در جهت رسیدن به هدف یا اهداف موردنظر در برنامه آمایش استان، در چارچوب

 شود. ای مشخص شده تعیین و به اجرا گذاشته میراهبرده
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های مختلف شکلگذاری الیهاز رویهم در افق توسعه یافتگی: تصویر سازمان فضایی استان
، الگوی نظام سکونتگاهی، الگوی نظام خدمات اجتماعی، الگوی هافعالیتبندی الگوی استقرار 

های بندیهای پهنههای پایه نظیر الیههای زیربنایی به همراه الیهی شبکهنظام خدمات برتر، الگو
 گیرد.را شکل می بندی سازمان فضایی استان... تصویر شکل طبیعی، تقسیمات کشوری و

 راستاهای هماهنگ و همو پروژه هاطرحای از مجموعه :های اجرایی آمایش استانبرنامه
ها در چارچوب گیرند و با اجرای آنکه در چارچوب یک برنامه)بخشی یا سرزمینی( شکل می

های برنامه آمایش استان های اجرایی از پیش اندیشیده شده، هدفهای کالن و روشگیریجهت
 شود.محقق می

 ۲های آبریز درجه منابع آب تجدیدپذیر حوضهاز  سهم آب استان :ریزیآب قابل برنامه
ی انتقال هاطرحنفعان آن حوضه آبریز بوده و یا از طریق گانه کشور که استان یکی از ذیسی
ریزی شامل منابع شود. منابع آب قابل برنامهای، منابع آب به استان منتقل میحوضهبین

ون شور درشور و لباب و منابع آبمتعارف)سطحی و زیرسطحی( و منابع آب غیرمتعارف )پَس
 باشد.( میزدایی دریاسرزمینی و منابع آب نمک

 به قرار زیر است: سیستان و بلوچستان استان سند راهبردی آمایش -۲ماده 
 اهداف بنیادین -۲-۱
 اسالمی؛ -ییکپارچگی ملی و سرزمینی و تقویت هویت ایران -
 ؛تقویت سرمایه اجتماعی و توانمندسازی جوامع محلی استان -
 های محیطی؛فعالیتی متعادل، متوازن و مبتنی بر ظرفیت -ونتیکنظام س -
 های زیربنایی درون و برون استانی؛تحقق نظام متوازن خدمات و توسعه شبکه -
 ؛خروج از انزوای جغرافیایی استان -
 ؛برداری منطقی، خردمندانه و آگاهانه از منابع طبیعی استانحفاظت فعال و بهره -
 مدیریت بهینه منابع آب و انرژی؛ -
 ؛تحقق کشاورزی اقتصادی و توانمندسازی بخش کشاورزی استان -
 الملی؛در شبکه حمل و نقل ملی و بین تحقق جایگاه استان -
 در سطح کشور؛ رتقا جایگاه صنعتی و معدنی استانا -
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 ؛های گردشگری استانبرداری صحیح از پتانسیلبهره -
از طریق بکارگیری الزامات دفاعی، امنیتی، پدافندغیرعامل و  ارتقاء سطح امنیت استان -

 ای استانهای توسعهمدیریت بحران در برنامه
 ایار ملی و منطقهکدر تقسیم  نقش استان ۲-۲

 در تقسیم کار ملی  نقش و وظایف تخصصی استان
 کشاورزی

 .و زابل ، زهک، ایرانشهر، سراوان، دلگانهای خاشدر شهرستان گیاهان دارویی -
)خرما و...( و خارج از فصل در  ...( و نیمه گرمسیری )موز و انبه های گرمسیریمیوه -

 یبس ، دلگان، سربازو مهرستان ، نیکشهر، ایرانشهر، سراوان، کنارکشهرستانهای چابهار
 .و سوران

 .و دلگان ، نیمروزد، هیرمن، هامون، زهکهای زابلدر شهرستان محصوالت جالیزی -
 .و نیمروز ، چابهار، کنارک، دلگان، زاهدانهای خاشپرورش شتر در شهرستان -

 شیالت
 .و کنارک های چابهارو تن ماهیان و مروارید در شهرستان پرورش میگو -
 .و هیرمند ، زهک، هامون، نیمروزهای زابلتکثیر و صید ماهیان خاویاری در شهرستان -

 صنعت و معدن
 .و کنارک های چابهاراساسی و محصوالت فلزی در شهرستان صنایع فلزات -
 .و چابهار های زاهدانصنایع ساخت قطعات و تجهیزات خودرو در شهرستان -
صنایع دریایی )شناورهای دریایی قطعات و لوازم یدکی آنها و کارخانه تعمیر و اسکراپ  -

 .و کنارک های چابهارکشتی( در شهرستان
دام )سبک و  و صنایع تبدیلی غذایی و کشاورزی با تاکید بر فرآوری و بسته بندی شیالت -

در جهت ارتقای امنیت غذایی  سنگین( محصوالت کشاورزی گرمسیری و نیمه گرمسیری
 و زابل. ، سراوان، ایرانشهر، زهکو کنارک های چابهارشهرستاندر  کشور

 .و چابهار های زاهدانصنایع شیمیایی، بهداشتی و دارویی در شهرستان -
 .و ایرانشهر ، خاش، زاهدان، نیمروزهای هامونهای فلزی در شهرستانصنایع کانی -
 .و میرجاوه ، ایرانشهر، خاشهای زاهدانهای غیر فلزی در شهرستانصنایع کانی -
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 .و ایرانشهر ، زابل، چابهارهای زاهدانصنایع دانش بنیان در شهرستان -
 بازرگانی

ها )صادرات و واردات( و تعامالت جهانی با تمرکز بر نقش موثر در هدایت جریان -
 تجارت، ترانزیت و لجستیک.

 .ان چابهارو هاب بازرگانی منطقه و ترانزیت در شهرست دروازه ورودی به آبهای آزاد -
 .ان زابلدر شهرست و افغانستان بازرگانی و ارائه خدمات پشتیبان با کشورهای آسیای میانه -
 .کو زه ، زابلهای چابهارتجاری در شهرستان مناطق آزاد -
 .و سرباز ، میرجاوههای سراواندر شهرستان مناطق ویژ اقتصادی استان -
، وه، میرجا، سرباز، سراوانهای چابهارهای مرزی در شهرستانتوسعه و تجهیز بازارچه -

 .و هیرمند نیمروز ، خاشزهک
 گردشگری

 .و کنارک های چابهارگردشگری دریایی در شهرستان -
 .و نیکشهر ن، سراوا، زهکهای هامونگردشگری تاریخی در شهرستان -
 .و خاش ، کنارک، چابهارهای زاهدانگردشگری طبیعی در شهرستان -
و  ، ایرانشهر، زابلهای زاهدانگردشگری سالمت )گردشگری پزشکی( در شهرستان -

 .چابهار
 .و کنارک های چابهارهای ساحلی و آبی در شهرستانورزش -

 خدمات برتر
 .و زابل بیمه با عملکرد فراملی و مشاوران حقوقی در شهرستان چابهار -
 .و زابل ، چابهاراهدانهای زبورس کاال و انرژی در شهرستان -
پشتیبانی و صدور خدمات فنی و مهندسی، حسابرسان و موسسات بازاریابی در  -

 .، زابل، چابهارهای زاهدانشهرستان
 زه فن آوری اطالعات و ارتباطات.دارای جایگاه ویژه در زمینه علوم و تکنولوژی و حو -
 

 حمل و نقل
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ای فعال در زمینه ترانزیت کاال در های حرفهخدمات تخصصی حمل و نقل و تقویت نهاد -
 .و زابل ، چابهارهای زاهدانشهرستان

( در راستای تقویت ۷۵AHرگراه آسیایی )منطبق بر بز المللیای بینحمل و نقل جاده -
، ر، ایرانشه، خاشهای زاهداندر شهرستان و افغانستان ارتباطات با کشورهای آسیای میانه

 .و زابل ، نیمروزهامون ، چابهارنیکشهر
( در راستای ۷۱AH( و )۲AH) های آسیاییای منطبق بر بزرگراهحمل و نقل جاده -

، انشهر، ایرهای سراواندر شهرستان و افغانستان تقویت ارتباطات با کشورهای پاکستان
 .و دلگان ، فنوج، زهک، سرباز، نیکشهر، کنارک، چابهارزاهدان

به مرکز در راستای تقویت  چابهارای منطبق بر کریدور قطری کشور از حمل و نقل جاده -
 .و بزمان ، ایرانشهرهای چابهار، نیکشهرامنیت تجاری و بازرگانی کشور در شهرستان

حمل و نقل ریلی منطبق بر محور شرق در راستای تقویت ارتباطات با کشورهای آسیای  -
، هامون ، چابهار، نیکشهر، ایرانشهر، خاشهای زاهداندر شهرستان و افغانستان میانه

 .و زابل نیمروز
به مرکز در راستای تقویت امنیت  بر محور قطری کشور از چابهارحمل و نقل ریلی منطبق  -

 .و بزمان ، ایرانشهرهای چابهار، نیکشهرتجاری و بازرگانی کشور در شهرستان
 .و زابل ، زاهدانهای چابهارحمل و نقل هوایی در شهرستان -
رق ، شحمل و نقل دریایی در راستای تقویت ارتباطات با کشورهای حاشیه خلیج فارس -

 .و کنارک های چابهارآفریقا و آسیا در شهرستان
 نقش محوری در ارائه خدمات حمل و نقل چندوجهی. -

 آب
و  های چابهارجهت تامین آب کریدور شرق کشور در شهرستان ریازدایی از آب دنمک -

 .کنارک
 های مرزی با تاکید بر دریافت حقابه رود هیرمندها و دریاچهمدیریت منابع آبی رودخانه -

 و هیرمند. ، نیمروزکهای زهدر شهرستان از کشور افغانستان
 انرژی
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 ،های نیمروزتامین انرژی بادی و تجهیزات مرتبط با آن با امکان صادرات در شهرستان -
 .و زابل ، هامونهیرمند

 هایبا امکان صادرات در شهرستانهای خورشیدی و تجهیزات مرتبط با آن تامین انرژی -
 .و دلگان ، ایرانشهر، خاش، میرجاوه، زاهداننیمروز

های های زمین گرمایی و تجهیزات مرتبط با آن با امکان صادرات در شهرستانتامین انرژی -
 .و کنارک خاش
 نفت و گاز

 .و کنارک های چابهارصنایع پتروشیمی و پاالیشگاهی در شهرستان -
 و کنارک های چابهار( در شهرستانGTPPتبدیل گاز طبیعی به پلی پروپیلن ) -
 ،و میرجاوه ، سراوان، مهرستانگاز در شهرستان سربازایجاد زیرساخت و توسعه صادرات  -

 .و چابهار هیرمند
 امنیتی و پدافندغیرعامل

 نقش کلیدی در تامین دفاع مرزی، امنیت ملی و پدافندغیرعامل -
 ایدر تقسیم کار منطقه تاننقش و وظایف تخصصی اس

 کشاورزی
، ، هیرمند، هامون، زهکهای زابلو خارج از فصل در شهرستان محصوالت جالیزی -

 و ، قصرقند، مهرستان، دلگان، خاش، ایرانشهر، سراوان، کنارک، چابهار، سربازنیمروز
 .بمپور

، ، هامون، هیرمند، زهکو زابل ، ایرانشهروان، سراهای خاشدر شهرستان گیاهان دارویی -
 .و دلگان ، سرباز، نیکشهر، مهرستان، زاهداننیمروز

، ، فنوجسورانو، سیبهای ایرانشهرگرمسیری در شهرستانو نیمه های گرمسیریمیوه -
 .و کنارک ، سراوان، چابهار، مهرستان، سرباز، بمپور، دلگان، قصرقندنیکشهر

، ، هامونهای نیمروزدامداری سبک و سنگین با محوریت نژادهای بومی در شهرستان -
 .و زهک ، زابلهیرمند
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، ان، دلگ، نیکشهر، چابهار، کنارک، میرجاوه، ایرانشهرهای خاشپرورش شتر در شهرستان -
 .و بمپور و سوران ، سیب، مهرستان، سراوان، نیمروززاهدان

 
 شیالت

 .و کنارک های دور چابهارپروری در آبآبزی -
 ،و سوران ، سیب، سراوان، سربازهای نیکشهرهای داخلی در شهرستانآبزی پروری در آب -

 .، بمپور، قصرقند، خاش، ایرانشهر، زهک، زابل، هیرمند، هاموننیمروز
 .و کنارک های چابهارو تن ماهیان و مروارید در شهرستان پرورش میگو -
 .و هیرمند ، هامون، زهک، نیمروزهای زابلتکثیر و صید ماهیان خاویاری در شهرستان -
 .و کنارک های چابهارکشاورزی دریایی در شهرستان -
 .و کنارک های چابهارکف زی در شهرستان صید آبزیان -

 صنعت و معدن
 و اسکراپصنایع دریایی )شناورهای دریایی قطعات و لوازم یدکی آنها و کارخانه تعمیر  -

 .و کنارک های چابهارکشتی( در شهرستان
، ،،زهک، زابل، ایرانشهر، میرجاوههای زاهدانصنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان -

بل و ، زا، نیمروزو سوران ، سیب، مهرستان، سرباز، دلگان، فنوج، نیکشهر، کنارکچابهار
 .سراوان

 .و خاش ،  چابهار، زابل، ایرانشهرهای کنارکصنایع سلولزی در شهرستان -
 و ، زابل، ایرانشهر، چابهارهای زاهدانصنایع شیمیایی، بهداشتی و دارویی در شهرستان -

 .دلگان
 ،، کنارکهای چابهاریع تبدیلی و ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی در شهرستانصنا -

 .و زهک ، زابل، زاهدانایرانشهر
و  ، خاش، زاهدانسورانو، سیب، کنارکهای چابهارهای فلزی در شهرستانصنایع کانی -

 .ایرانشهر
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، ، سراوان، ایرانشهر، خاش، زاهدانهای نیمروزهای غیر فلزی در شهرستانصنایع کانی -
 .و میرجاوه ، دلگان، فنوج، کنارک، چابهار، نیکشهرسرباز

 .و ایرانشهر ، خاش، میرجاوههای زاهدانبرداری معدنی )سنگ مس( در شهرستانبهره -
 .و میرجاوه ، زاهدان، هامونهای نیمروزبرداری معدنی )آنتیموان( در شهرستانبهره -
، ، خاش، ایرانشهر، نیکشهرهای زاهدانبرداری معدنی )سنگ آهگ( در شهرستانبهره -

 .و سرباز سراوان
سایر معادن )پوزوالن، کرومیت، گرانیت، منگنز، سنگ آهن، خاک صنعتی، نقره، طال( در  -

، ، سرباز، نیکشهر، دلگان، ایرانشهرخاش، ، زاهدان، هامونهای نیمروزشهرستان
 .و چابهار ، سراوانسورانو، سیبمهرستان

 بازرگانی
، بمپور ،، قصرقند، دلگان، فنوج،کنارکهای چابهارخدمات پشتیبان بازرگانی در شهرستان -

 .و زابل ، هامون، نیمروز، زاهدان، ایرانشهرخاش
 .و زهک ، زابلهای چابهارتجاری در شهرستان مناطق آزاد -
 .و سرباز ، میرجاوههای سراواندر شهرستان مناطق ویژ اقتصادی استان -

 گردشگری
 .و کنارک های چابهاردریایی در شهرستان گردشگری -
 .و کنارک های چابهارهای ساحلی و آبی در شهرستانورزش -
، یمروز، نکشهر، نی، کنارک، سربازهای چابهارگردی( در شهرستانگردشگری طبیعی )بوم -

 .و زابل ، سراوان، قصرقند، زهک، زاهدان، میرجاوه، خاش، فنوج، ایرانشهرهامون
، ، خاش، ایرانشهر، هامون، هیرمند، زابل، کنارکهای چابهاردر شهرستان صنایع دستی -

 .و سراوان ، نیکشهر، سرباز، زاهدانمیرجاوه
، ، میرجاوه، خاش، ایرانشهر، زابل، کنارکهای چابهارگردشگری تاریخی در شهرستان -

 .و سراوان و سوران ، سیب، زهکهامون
 .و سراوان ، ایرانشهر، چابهار، هیرمند، زابلگردشگری سالمت در شهرستان زاهدان -
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 خدمات برتر
 ، زابل، ایرانشهر، چابهارهای زاهدانخدمات حقوقی در شهرستان –لیخدمات ما -بیمه -

 .و سراوان
 و ، زاهدان، ایرانشهرهای چابهارپشتیبانی و صدور خدمات فنی و مهندسی در شهرستان -

 .زابل
 حمل و نقل

، ، خاش، ایرانشهرهای چابهارخدمات تخصصی حمل و نقل و انبارداری در شهرستان -
 .و نیکشهر ، هیرمند، سرباز، سراوان، میرجاوه، زابلزاهدان

و  ن، هامو، زاهدان، ایرانشهر، نیکشهرهای چابهارنقش لجستیکی و بازرگانی در شهرستان -
 .نیمروز

، ، نیک شهر، ایرانشهرهای چابهارمل و نقل )راهوندی( در شهرستانخدمات پشتیبان ح -
 .و فنوج ، بمپور، قصرقند، سراوان، میرجاوه، هیرمند، نیمروز، هامون، زابل، زاهدانخاش

( در راستای ۷۱AH( و )۲AH) های آسیاییای منطبق بر بزرگراهحمل و نقل جاده -
، انشهر، ایرهای سراوانشهرستاندر  و افغانستان تقویت ارتباطات با کشورهای پاکستان

 .و دلگان ، فنوج، زهک، سرباز، نیکشهر، کنارک، چابهارزاهدان
به مرکز در راستای تقویت  ر کریدور قطری کشور از چابهارای منطبق بحمل و نقل جاده -

 .و بزمان ، ایرانشهرهای چابهار، نیکشهرامنیت تجاری و بازرگانی کشور در شهرستان
های شمالی نحمل و نقل ریلی منطبق بر محور شرق در راستای تقویت ارتباطات با استا -

 .و زابل ، نیمروزهامون ، چابهار، نیکشهر، ایرانشهر، خاشهای زاهداندر شهرستان
به مرکز در راستای تقویت امنیت  حمل و نقل ریلی منطبق بر محور قطری کشور از چابهار -

 .و بزمان ، ایرانشهرهای چابهار، نیکشهرتجاری و بازرگانی کشور در شهرستان
 .یرانشهرو ا ، زابل، زاهدانهای چابهارحمل و نقل هوایی در شهرستان -
حمل و نقل دریایی در راستای تقویت امکان ترانشیپ کاال در بین بنادر داخلی کشور در  -

 .و کنارک های چابهارشهرستان
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 آب
 .جهت تامین آب کریدور شرق کشور با اولویت مصرف داخلی استان زدایی از آب دریانمک -
تامین آب و آبرسانی، شبکه آبیاری و زهکش و احداث سد و بندهای ذخیره آب در  -

، ، کنارک، بمپور، ایرانشهر، سربازوسوران، سیب، خاش، زاهدانهای سراوانشهرستان
 .و مهرستان و قصرقند ، نیکشهرچابهار

 انرژی
 ،، هامون، هیرمند، نیمروزهای زابلبادی و تجهیزات مرتبط با آن در شهرستان تامین انرژی -

 .جنوبی استان و سواحل ، سراوان، ایرانشهر، خاش، میرجاوه، زاهداندلگان
، ، زاهداننیمروزهای خورشیدی و تجهیزات مرتبط با آن در شهرستان تامین انرژی -

 .و دلگان ، ایرانشهر، خاشمیرجاوه
 .و کنارک های خاشتامین انرژی زمین گرمایی و تجهیزات مرتبط با آن در شهرستان -
 .و زاهدان ، ایرانشهر، زابل، خاشهای سراوانحرارتی در شهرستان های برقتولید انرژی -
 .و کنارک های چابهارهای ناشی از جزرومد در شهرستانتولید انرژی -

 امنیتی و پدافندغیرعامل
 و امنیت ملی در دفاع و امنیت منطقه و تحقق اهداف پدافند غیرعامل نقش اساسی -
 استان توسعه اندازچشم  ۲-۳

در پرتو کوشش جمعی شهروندان استان  ۱۴۲۴در افق چشم انداز  سیستان و بلوچستان استان
ــــارکت فعال تمامی ذینفعان و بهره مندی خردمندانه از به عنوان م ردمانی خالق و پرکار، مش

های جریان توسعه هوشمند و نوآورانه های موجود به عنوان سرمایهها و پتانسیلتمامی ظرفیت
استان، استانی است با توسعه جامع، امنیت پایدار و همبسته با سرزمین، متناسب با مقتضیات 

ی های ســنتدور از نگرشاســالمی، به  -یی و تاریخی، با هویت اصــیل ایرانیفرهنگی، جغرافیا
ضد توسعه و ایفاگر نقش سازنده در تعامالت ملی و فراملی، دارای سازمان فضایی متوازن و 

برداری منطقی از منابع و جایگاه زیســــت، بهرهید بر حفاظت از محیطکهمگرا با کشــــور، با تا
انســانی و اقتصــادی کشــور، دروازه تجارت و حلقه اتصــال  های توســعهمناســب در شــاخص

سیای میانه ستان کشورهای آ که با رعایت الزامات و مالحظات دفاعی،  های آزادبه آب و افغان
 است: های زیردارای ویژگی امنیتی و پدافندغیرعامل
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های بومی و توســـعه گیری از ظرفیتانداز؛ با بهرهدر افق چشـــم ســـیســـتان و بلوچســـتان -
صفانه آن در جامعه سرمایه ضمن خلق رفاه و توزیع من سانی متخصص و کارآمد،  های ان

ــیر فقرزدایی و ارتقا امنیت پایدار و تقویعاری از نابرابری وندهای ت پی، گامی موثر در مس
 قومی و مذهبی در چارچوب هویت ملی برداشته است.

ستان و بلوچستان - شهرهای پررونق، روستاهای آباد و در افق چشم سی انداز؛ برخوردار از 
من ضــــ و متوازن که مولد با تاکید بر بازآرایی تعامالت و تمهید ترتیبات توســــعه پایدار

های هوشـــمند، ســـبز و پایدار، در تامین منابع آب و انرژی توزیع خدمات و زیرســـاخت
های همبســـته با کشـــورهای خودکفا بوده و با صـــادرات خدمات برتر، دارای زیرســـاخت

ستان ستان پاک ستراتژیک و امنیت پایدار مبتنی به و افغان ر تعامالت بمنظور افزایش عمق ا
 فی مابین در مرزهای شرقی کشور است.

بومی است پایدار، که با مالحظات طبیعی انداز؛ زیستدر افق چشم سیستان و بلوچستان -
محیطی، مدیریت صــحیح منابع آبی و هدایت فرآیند توســعه، شــرایط آوری زیســتو تاب

ضمین های ت، یکی از پشتوانهنمک زدایی آب دریاخشکسالی را تعدیل بخشیده و از طریق 
 کشور است. های شرقی و مرکزیدسترسی به منابع آب پایدار برای استان

انداز؛ دارای بخش کشاورزی پویا متناسب با مقتضیات در افق چشم سیستان و بلوچستان -
ستای حفاظت فناوری طبیعی، برخوردار از ساز با محیط در را های نوین و الگوی کشت هم

های بومی و توانمند در تولید ثروت و تضــــمین منافع پایدار بهره برداران و توســــعه گونه
 و دامپروری از طریق تکمیل زنجیره تولید است. های زراعت، باغداری، شیالتبخش

رب آسیا غدر افق چشم انداز؛ یکی از بازیگران اصلی اقتصاد جنوب سیستان و بلوچستان -
نقل و ارتباطات و حلقه اتصــــال به تجارت وهای مجهز حملمند از زیرســــاخت و بهره

ــــت. بندر چابهار نیت ، ضــــمن ارتقای امهای آزادعنوان دروازه ورود به آببه جهانی اس
پذیر و دارای جایگاه ممتاز تجاری کشــور در شــرایط خاص، ایفاگر نقش فراملی و رقابت

قل بینودر زنجیره حمل نهن یا یای م های آســــ جارت جهانی کشــــور لل و دروازه ت ، الم
 افریقا است.شرقی و و شمال اروپا با آسیای جنوب ، روسیهافغانستان

ستان و بلوچستان - انداز؛ دارای جایگاه مناسب در توسعه صنعتی کشور، در افق چشم سی
نعتی ی صـــهافعالیت، میزبان بنیانبرخوردار از طیف متنوعی از صـــنایع پیشـــرفته و دانش
شگاهی، پ سی، پاالی سا صنایع فلزات ا صنایع معدنی در مقیاس پایه از جمله  شیمی و  ترو

شیالتی، محصوالت  شاورزی،  صنایع تبدیلی و تکمیلی ک ستقرار  ملی و فراملی و کانون ا
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بهداشتی، صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و دارویی با رویکرد استقرار صنایع تولیدکننده 
 و کشورهای منطقه است. کاالهای مورد نیاز استان

ا های مشـترک بگذاریانداز؛ بسـتر همکاری و سـرمایهدر افق چشـم لوچسـتانسـیسـتان و ب -
و  کرانم کشورهای خارجی، کانون نوین اقتصاد دریاپایه کشور با تاکید بر توسعه سواحل

 قطب جدید صادرات انرژی است.
ا های اصلی توسعه گردشگری کشور بانداز؛ از پتانسیلدر افق چشم سیستان و بلوچستان -

پذیر در ســـطح ها و خدمات گردشـــگری و رقابتتکیه بر ارائه طیف متنوعی از فرصـــت
 اسالمی است. -کشورهای منطقه از طریق معرفی سبک نوین گردشگری ایرانی

 های توسعه استانماموریت ۲-۴
 هایهای اکولوژیک، و قابلیتمحیطی به منظور پایداری توانظت از منابع زیستحفا -

 ؛کطبیعی بویژه منابع آب و خا
 شاورزی؛کهای مناسب شاورزی مورد نیاز جمعیت و پهنهکتامین آب شرب و  -
احیای جایگاه و نقش تاریخی و راهبردی منطقه در مسیر راه ابریشم، جاده مروارید و سایر  -

، غربی جهانی و درحوزه اقیانوس هند -جنوبی و شرقی -ریدورهای شمالیکا و هراهشاه
 درعرصه تجارت جهانی؛

و  هالیتفعاید برکاال با تاکی بازرگانی خارجی و ترانزیت هافعالیتسازی توسعه و نوین -
 ی؛کتمهیدات لجستی

اد بخش رسمی اقتص ی اقتصاد غیررسمی با اصالح ساختارها و تقویتهافعالیتتحدید  -
 های شغلی؛و ایجاد فرصت استان

اف بین میزان کاهش شکهای توسعة انسانی به ویژه در جامعة زنان، ارتقای شاخص -
 با سطح ملی، گسترش عدالت اجتماعی و تعادل فضایی؛ های توسعة انسانی استانشاخص

ای گیری از موقعیت جغرافیجاری فراملی با بهرهتقویت پیوندها و مناسبات اقتصادی و ت -
ر حمل و ید بکردهای فرامرزی استان با تاکارک، ارتقا و گسترش اقتصادی استان -سیاسی

 شتیرانی؛کنقل دریایی و خطوط منظم 
ی، لبا سطح م تقویت پیوندها و تعامل ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان -

 شور؛کارتقا نقش و جایگاه استان در
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ه ب های جدید در سطح استانها و استعدادهای موجود و ایجاد مزیتارگیری قابلیتکبه  -
 منظور ارتقای نقش و سهم استان در اقتصاد ملی؛

 حدر سط تقویت و گسترش همگرایی قومی و مراودات و تبادالت فرهنگی مردم استان -
 شور؛کاستان و با سایر مناطق 

های فرعی های روستایی، راهید بر توسعة راهکای و استانی با تأایجاد پیوندهای بهینة منطقه -
 و محورهای بین استانی؛

برای  5Gو  ۳G ،4Gتوسعه زیرساخت های ارتباطی تا سطح دسترسی به فناوری های  -
به هاب ارتباطات در  و چابهار نرشد اقتصادی و ایفای نقش های فراملی، تبدیل مکرا

 مقیاس بین المللی؛
به منظور ارتقاء نقش  توسعه پایدار در جهت بهره برداری مطلوب از توان گردشگری استان -

 و عملکرد آن در سطوح ملی و جهانی.
 پابرجا راهبردهای ۲-۵
 ؛به کارگیری تمهیدات الزم به منظور رفع بی اعتمادی و باور تبعیض بین مردم سیستان و بلوچستان -
 به منظور تقویت وحدت های فرهنگی بومی استانهای هویتی و ارزشحفظ و ارتقاء ویژگی -

 فرهنگ ملی؛ملی و همگرایی فرهنگی در پیوند با 
ت عمومی و افزایش کهای اجتماعی و تأمین امنیت پایدار با گسترش مشاراهش آسیبک -

 ؛نشاط و شادابی در استان
 ؛ای، اجتماعی و اقتصادی در قلمرو استانهای ناحیهفقرزدایی و تعدیل نابرابری -
به منظور توسعه  الیت( استانهای فضایی )سکونت و فعها و گسستساماندهی حفره -

 و متعادل فضایی؛ متوازن
 تقویت و گسترش خدمات برتر دانش محور در جهت توسعه تعامالت و ارتباطات فراملی؛ -
بر مبنای استانداردها و ضوابط خدمات تجهیز فضاها و مراکز شهری و روستایی استان -

 رسانی؛
های با تاکید و توجه به مناطق ویژه اقتصادی و قطب ایفای نقش ملی و فراملی استان -

 اال در استان؛کترانزیت 
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ای هگاهبویژه ذخیره محیطی استانهای زیستطبیعی و تعادلحفاظت از منابع و میراث -
 های اکولوژیک؛های نادر به منظور پایداری توانزیستی و اکوسیستم

 ؛های مقابله با مخاطرات و بالیای محیطی در استانساماندهی و ارتقاء ظرفیت -
 برای شرب، کشاورزی و صنعت؛ مدیریت تامین، انتقال و مصرف آب مورد نیاز استان -
های نو و استفاده از انرژیبا  ه تأمین و انتقال نیرو و تجهیز استانکتوسعه و تقویت شب -

 پاک و صدور آن به کشورهای همسایه؛
 وری عوامل تولید کشاورزی و دامی؛افزایش بهره -
 جانبه و کیفی بخش کشاورزی؛و همه توسعه پایدار -
ی و ای، ریلهای ارتباطی جادههکو گسترش شب گیری از موقعیت جغرافیایی استانبهره -

دریایی برای دسترسی به مبادی خارجی کشور، بازارهای بین المللی و تقویت پیوندها با 
 های همجوار؛استان

ور به محبر مبنای توسعه و اقتصاد دانایی ی صنعتی و معدنی استانهافعالیتتحول در  -
 ای و ذخایر معدنی؛پشتوانه موقعیت مناسب منطقه

با ارتقاء نقش و عملکرد آن در سطوح ملی و جهانی  گری در استانتوسعه و گسترش گردش -
توسعه آتی  های مناسب درجهتهای منحصر بفرد، تامین زیرساختبه پشتوانه جاذبه

 استان.
 استان( توسعه اندازچشم )تصویر استان فضایی نظام النک بندیلکش ۲-۶

 عه فعالیت و استقرار جمعیتدار توسقلمروهای اولویت
 قلمروهای اولویت داراستقرار جمعیت 
و  رهای چابها)لبه ساحلی شهرستان اولویت اول استقرار جمعیت در منطقه جنوبی استان -

 کنارک(؛ - تیس –و با تاکید بر منطقه شهری چابهار  کنارک
 – پارود – راسک - پیشین –پالن  – م استقرار جمعیت در کریدور چابهاراولویت دو -

های مرزی به خصوص در منطقه شمالی با هدف تامین امنیت و و تقویت سکونتگاه سرباز
 امکان تسهیل مراودات بازرگانی؛



 یقانون نینظم نو درسیستان و بلوچستان و استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۱۲۲

 

 

 ، منطقه شهریبمپور –محمدان  – رار جمعیت در منطقه شهری ایرانشهراولویت سوم استق -
 و هیدوج در منطقه شرقی؛ ، زابلی، سورانو تقویت شهرهای سراوان زابل

با  کننده استانهای راهوندی و متصلاولویت چهارم استقرار جمعیت در سکونتگاه -
 ، گلمورتی، چگرد، کتیج و زرآباد.های مجاور نظیر سفیدآبه، نصرت آباد، بزماناستان

 دار توسعه فعالیت قلمروهای اولویت
 ی بخش کشاورزیهافعالیتدار توسعه قلمروهای اولویت

 زراعت
الی )دشت سیستان( و منطقه جنوبی ی زراعی در منطقه شمهافعالیتاولویت اول توسعه  -

 )دشت باهوکالت نگور، پیرسهراب عورکی(؛
)دشت ایراندگان و  غربی منطقه مرکزیی زراعی در جنوبهافعالیتاولویت دوم توسعه  -

و در ، اسپکه و سردگال( بمپور -کارواندر(، در غرب منطقه غربی )دشت ایرانشهر
 اسکو دشت ر شامل دشت پیشین شرقی منطقه جنوبی )حوضه آبریز رودخانه سربازشمال

 سرباز(؛ –
 و ، زابلی و سیبی زراعی در منطقه شرقی )دشت سراوانهافعالیتاولویت سوم توسعه  -

 (؛، ساربوک و  قصرقندانه منطقه جنوبی )دشت نیکشهر(، میسوران
غربی منطقه جنوبی )حوضه آبریز ی زراعی در جنوبهافعالیتاولویت چهارم توسعه  -

های آبخوان، گوهرکوه، کوهین، دومک، الدیز )دشت رودخانه زرآباد( و غرب منطقه مرکزی
 و حصاروئیه(.

 باغداری
های باهوکات نگور، پیرسهراب اولویت اول توسعه باغداری در منطقه جنوبی و در دشت -

 و زابلی و منطقه شمالی)دشت سیستان(؛ عورکی و زرآباد، منطقه شرقی و در دشت سراوان
، منطقه غربی در و سوران اولویت دوم توسعه باغداری در منطقه شرقی در دشت سیب -

 ؛در دشت خاش و منطقه مرکزی دشت جازموریان
 ؛رو نیکشه و قصرقند های سربازاولویت سوم توسعه باغداری در منطقه جنوبی در دشت -
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 شیالت
ر د ی ماهیگیری و توسعه صنایع وابسته در منطقه جنوبی استانهافعالیته اولویت توسع -

، پزم، تیس ،، رمین، گیشاب، رودیک، بریس، پسابندرخط ساحلی با تاکید بر بنادر گواتر
 گوردیم، بیردف، زرآیاد و جد؛

های ها( و رودخانهنیمه)چاه پروری در منطقه شمالی استانی آبزیهافعالیتاولویت توسعه  -
 دائمی )منطقه شرقی و جنوبی(؛

و تن ماهیان و کشت مروارید در نواحی ساحلی با تاکید  اولویت توسعه مزارع پرورش میگو -
 ؛رستان چابهاربر شرق شه

 )چاه نیمه ها(. اولویت توسعه تولید و تکثیر ماهیان خاویاری در منطقه شمالی استان -
 با تاکید بر نوار ساحلی. اولویت توسعه کشاورزی دریایی در منطقه جنوبی استان -

 دامداری و دامپروری
 (، چابهار(، منطقه جنوبی )کنارکو زاهدان )خاش زیاولویت پرورش شتر در منطقه مرک -

 و غرب منطقه غربی و شمال منطقه شمالی؛
 ( و منطقه شمالی؛(، منطقه جنوبی )چابهار)زاهدان اولویت پرورش دام بزرگ در منطقه مرکزی -
 اولویت پرورش دام کوچک در میانه و شرق منطقه جنوبی و میانه منطقه شرقی. -
 های صنعتی در مرزهای شرقی.اولویت استقرار واحدهای کشتارگاه -

 ی صنعتهافعالیتدار توسعه قلمروهای اولویت
 (؛نارکک – تیس – )زون چابهار بر در منطقه جنوبی استاناولویت توسعه صنایع سنگین، آب -
 ؛استان اولویت توسعه صنایع دانش بنیان در منطقه جنوبی و مرکزی -
بندی و پشتیبان کشاورزی در مناطق شمالی و غربی )محور اولویت توسعه صنایع بسته -

 (؛ایرانشهر -محمدان -صنعتی بمپور
 -سراوان -اولویت توسعه صنایع کاالهای مصرفی در منطقه شرقی )محور صنعتی سوران -

 (؛زهک -زابل -ی( و منطقه شمالی )ادیممیرجاوه -)محور زاهدان محمدان( و منطقه مرکزی
، ، زاهدانخاش -اولویت توسعه صنایع فرآوری مواد معدنی )محور صنعتی نوک آباد -

 نصرت آباد(.
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 ی بخش معدنهافعالیتدار توسعه قلمروهای اولویت
در غرب نصرت آباد با  ایرانشهر – ی معدنی نوار نهبندانهافعالیتاولویت اول توسعه  -

 ؛جنوبی به سمت کورین و غرب خاش –روند شمالی 
ی معدنی در شرق نصرت آباد از چهل کوره به سمت دومک هافعالیتاولویت دوم توسعه  -

و نهایتاً کوه تفتان به سمت جنوب شرق تا حاشیه غربی دشت تهالب در نزدیکی مرز 
 ؛پاکستان

امل ش ی معدنی در منطقه غربی و حاشیه شمالی زون مکرانهافعالیتاولویت سوم توسعه  -
 (؛)شیخ عالی، احمدآباد، اسپکه، بزمان میناب – نوار ایرانشهر

 و نوار مرزی پیشین ر منطقه شرقی زون سراوانی معدنی دهافعالیتاولویت چهارم توسعه  -
 .تا میرجاوه

 ی بخش خدماتهافعالیت دار توسعهقلمروهای اولویت

 بازرگانی و لجستیک
ی بندری و لجستیک حمل و نقل در منطقه جنوبی )با تاکید بر هافعالیتاولویت توسعه  -

 (.( و منطقه شمالی )با تاکید بر منطقه آزاد سیستانبندر چابهار
 .و زابل ی بازرگانی با تاکید بر بندر چابهارهافعالیتاولویت توسعه  -
 ؛های مرزی در مناطق شرقی، غربی و مرکزیاولویت توسعه بازارچه -
 ؛ویت توسعه  مناطق ویژه در مناطق شرقی، غربی و مرکزیاول -

 گردشگری
 ؛و زابل ، خاش، کنارک، هامون، زاهدانهای چابهاراولویت اول توسعه گردشگری در شهرستان -
 ؛و زهک سرباز ، نیکشهر، سراوانهای ایرانشهرردشگری در شهرستاناولویت دوم توسعه گ -
 ؛زو نیمرو ، قصر قند، فنوج، مهرستانهای زاهداناولویت سوم توسعه گردشگری در شهرستان -
و  ، سیب، هیرمند، هامونهای میرجاوهاولویت چهارم توسعه گردشگری در شهرستان -

 .و دلگان سوران
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 بهداشت و سالمت
رجمعیت شامل شهرهای های شهری پاولویت توسعه خدمات تخصصی درمانی در کانون -

 ؛و چابهار ، زابلزاهدان
 های روستایی؛های شهری و مراکز منظومهاولویت توسعه خدمات عمومی درمانی در کانون -
 های روستایی؛اولویت توسعه مراکز بهداشت و سالمت در مراکز مجموعه -

 واستقرار جمعیت  قلمروهای نامناسب توسعه فعالیت 
ها، های ناشی از قوانین و مقررات )از جمله حرایم رودخانهها و ممنوعیتمحدودیت -

 ...( حفاظتی و-حرایم امنیتی
 قلمروهای نامناسب استقرار جمعیت

های اه کیچی و بخشچ آباد، دلگان، رحمتجازموریان غرب منطقه غربی در دشت هامون -
 سردگال؛ غربی از بزمان

 در دشت تهالب؛ جنوب شرق منطقه مرکزی -
 در دشت دق کهورک و شمال غرب منطقه مرکزی در کویر لوت؛ غرب منطقه مرکزی -
 .هیرمند های غربی محدوده شمالی در دشت هامونبخش -

 قلمروهای نامناسب توسعه فعالیت
 ی کشاورزیهافعالیتی قلمروهای دارای محدودیت توسعه

 و اسپکه مسکوتان؛ بمپور منطقه غربی در دشت ایرانشهر -
 ؛شرق منطقه جنوبی در دشت پیشین -
 ب؛در دشت تهال جنوب شرق منطقه مرکزی -
 .هیرمند منطقه شمالی در دشت هامون -

 ی صنعتی و معدنیهافعالیتقلمروهای دارای محدودیت توسعه 
 شامل گاندو، شیله، پوزک و بیرک؛ مناطق حفاظت شده استان -
 .و حوزه جازموریان پناهگاه حیات وحش هامون -
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 به قرار زیر است: سیستان و بلوچستان استان سند اجرایی آمایش -۳ماده 
 های توسعه استانها و اولویتتخصص ۳-۱
 زراعت -
، ، نیکشهر، سرباز، سراوان، هامون، هیرمند، زهک، زابل، کنارکهای چابهاردر شهرستان -

 .و بمپور ایرانشهر
 باغداری

، ، هیرمند، کنارک، چابهار، مهرستان، دلگان، سراوان، زهکهای خاشدر شهرستان -
 .و فنوج قصرقند

 و آبزی پروری شیالت
 .و بمپور ، سرباز، خاش، ایرانشهر، زابل، هیرمند، نیمروز، زهک، کنارکهای چابهاردر شهرستان -

 صنعت
صنایع دریایی )شناورهای دریایی قطعات و لوازم یدکی آنها و کارخانه تعمیر و اسکراپ  -

 ؛و کنارک ای چابهارهکشتی( در شهرستان
 ؛و کنارک های چابهارصنایع پتروشیمی و پاالیشگاهی در شهرستان -
 ؛و کنارک های چابهارصنایع فلزات اساسی و محصوالت فلزی در شهرستان -
 ؛انو دلگ ، زابل، ایرانشهر، چابهارهای زاهدانرویی در شهرستانصنایع شیمیایی، بهداشتی و دا -
، ، ایرانشهر، کنارکهای چابهارآالت کشاورزی در شهرستانصنایع کشاورزی و ماشین -

 ؛و زهک ، زابلاهدانز
، ، میرجاوه، زاهدان، نیمروز، زابلهای زهکصنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان -

 ؛و کنارک ، چابهار، نیکشهر، سربازو سوران ، سیب، سراوانایرانشهر
 ؛و ایرانشهر ، خاش، زاهدانو سوران ، سیب، کنارکهای چابهارهای فلزی در شهرستانصنایع کانی -
، ، سراوان، ایرانشهر، خاش، زاهدانهای نیمروزهای غیر فلزی در شهرستانصنایع کانی -

 .و میرجاوه ، دلگان، فنوج، کنارک، چابهار، نیکشهرسرباز
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 معدن
 .و ایرانشهر ، خاش، میرجاوههای زاهدانبرداری معدنی )سنگ مس( در شهرستانبهره -
 .و میرجاوه ، زاهدان، هامونهای نیمروزمعدنی )آنتیموان( در شهرستان برداریبهره -
، ، خاش، ایرانشهر، نیکشهرهای زاهدانبرداری معدنی )سنگ آهک( در شهرستانبهره -

 .و سرباز سراوان
سایر معادن )پوزوالن، کرومیت، گرانیت، منگنز، سنگ آهن، خاک صنعتی، نقره، طال( در  -

، ، سرباز، نیکشهر، دلگان، ایرانشهر، خاش، زاهدان، هامونهای نیمروزشهرستان
 .و چابهار ، سراوانسورانو، سیبمهرستان

 بازرگانی
 ؛و میرجاوه ، زاهدان، زهکبل، زا، کنارکهای چابهارنقش لجستیکی و بازرگانی در شهرستان -
 ؛و زهک ، زابلهای چابهارتجاری در شهرستان مناطق آزاد -
 ؛و سرباز ، میرجاوههای سراواندر شهرستان مناطق ویژ اقتصادی استان -
و  ، نیمروز، زابل، میرجاوه، سرباز، سراوانهای چابهارهای مرزی در شهرستانبازارچه -

 .هیرمند
 ری و صنایع دستیگردشگ

 ؛و کنارک های چابهارگردشگری دریایی در شهرستان -
، یمروز، ن، نیکشهر، کنارک، سربازهای چابهارگردی( در شهرستانگردشگری طبیعی )بوم -

 ؛و زابل ، میر جاوه، زاهدان، خاش، فنوج، ایرانشهرهامون
 ، میرجاوه، خاش، ایرانشهر، زابل، کنارکهای چابهارگردشگری تاریخی در شهرستان -

 ؛و سراوان
 ؛و چابهار ، ایرانشهر، زابلهای زاهدانگردشگری سالمت )گردشگری پزشکی( در شهرستان -
، ، خاش، ایرانشهر، هامون، هیرمند، زابل، کنارکابهارهای چدر شهرستان صنایع دستی -

 .و سراوان ، زاهدانمیرجاوه
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 خدمات 
 ؛و چابهار ، زاهدانزابل هایخدمات برتر در شهرستان -
 ؛و چابهار ، زابلهای شهری پرجمعیت شامل شهرهای زاهدانخدمات تخصصی درمانی در کانون -
، ، خاش، ایرانشهرهای چابهارنقل و انبارداری در شهرستانوخدمات تخصصی حمل -

 ؛و نیکشهر ، سرباز، سراوان، میرجاوه، زابلزاهدان
 ،، دلگان، فنوجرک،کناهای چابهارخدمات پشتیبان تجارت و بازرگانی در شهرستان -

 .و زابل ، هامون، نیمروز، زاهدان، ایرانشهر، خاش، بمپورقصرقند
 انرژی

 ،، هیرمند، نیمروزهای زابلخورشیدی در شهرستان -بادی جدیدپذیرهای تتولید انرژی -
 ؛و سراوان ، ایرانشهر، خاش، میرجاوه، زاهدان، دلگانهامون

، ، زابل، خاشهای سراوانهای برق حرارتی با امکان صادرات در شهرستانتولید انرژی -
 ؛و زاهدان ایرانشهر

 .و کنارک هارهای چابهای انرژی ناشی از جزرومد در شهرستانتولید انرژی -
 تامین آب

 ؛و کنارک های چابهارجهت تامین آب کریدور شرق کشور در شهرستان نمک زدایی از آب دریا -
، وسوران، سیب، خاش، زاهدانهای سراواناحداث سد و بندهای ذخیره آب در شهرستان -

 .و مهرستان ، چابهار، کنارکسرباز
 ها در استانهای سرزمینی توسعه بخشسیاست ۳-۲

 کشاورزی و دامپروری
ای زراعت بندی اراضی مستعد آبیاری برو تدقیق آن با طبقه سنجی منابع اراضیارزیابی و قابلیت -

 برداری مناسب از زمین؛)ساالنه و دائمی( و تیپولوژی اراضی جهت تعیین نظام بهره
شاورزی با ارزش افزوده باال و نیاز کانات به منظور تولید محصوالت کتقویت و توسعه ام -

 ؛متر در استانکآبی 
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دار مزیت گرمسیری وشت تولیدات کشاورزی نوبرانه،گرمسیری، نیمهکیفی کمی و کتوسعه  -
 ..؛ با قابلیت صادرات مانند: خرما، انبه،پاپایا، موز و

 شت باکو رعایت الگوی مناسب  شاورزی استانکاصالح ساختار مصرف آب در بخش  -
 مصرف آب در محیط شهری و روستایی استان؛ کولوژیکشرایط ا

ا ب شاورزی استانکهای برداریو بهره هافعالیتارآمد برای کازماندهی نظام مدیریتی س -
 ؛کمحیطی و حفاظت آب و خارعایت اصول زیست

های صنعتی و نیمه صنعتی دام و ، صیادی و گسترش مجتمعپروری و شیالتتوسعه آبزی -
 ای؛های بومی و منطقهطیور بنا بر مزیت

برداری از منابع پایه و منابع زیست بومی به ویژه مدیریت اعمال مدیریت بهینه در بهره -
 برداری از مراتع.بهره

 صنعت و معدن
انات مورد نیاز برای توسعه صنعتی در راستای توسعه کها و امگسترش و تقویت زمینه -

 ؛زای استاندرون
ی ضروری برای هافعالیتو انجام اقدامات و  ارتقاء سطح مدیریت صنعتی استان -

 سازی، نوسازی و اصالحات مورد نیاز در ساختار صنعت استان؛بهینه
رسانی در بخش صنعت به منظور  های اطالعارآمدی و گسترش سامانهکارتقاء سطح  -

 ارآفرینان؛کان و گذارسرمایهدستیابی و استفاده مؤثر 
ی و آورهای علم و فنکز دانشگاهی و پارکامل واحدهای صنعتی با مرابرقراری ارتباط و تع -

 آوری نوین و پیشرفته در صنایع عمده؛ارگیری فنکبه 
وری گذاری، ارتقای بهرهسرمایه کاهش ریسکپذیری، برای رقابت ساماندهی صنایع استان -

 و ایجاد ارزش افزوده؛
سعه شاورزی در نقاط مستعد، امکان توکمیلی بخش کتتوسعه و استقرار صنایع تبدیلی و  -

ارآمد از کو توسعه و حمایت  و صنایع دریایی در نوار ساحلی استان صنایع تبدیلی شیالت
 ؛صنایع دستی
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ری گیلکبرای ش های جدید و سازگار با شرایط زیست محیطی استانبینی پهنهپیش -
 های نوین توسعه صنعتی و استقرار صنایع مادر و بزرگ؛قطب

ا با اولویت مناطق ب گسترش صنایع بومی و زود بازده روستایی در مناطق محروم استان -
 خطر تخلیه جمعیتی؛

 کایجاد بازارچه و شهربا حمایت از تولید و فروش )از طریق  ارتقاء جایگاه صنایع دستی -
 صنایع دستی(؛

ینه تشافات در این زمکو توسعه ا گیری بهینه و مطلوب از موقعیت ویژه معدنی استانبهره -
 برداری از معادن موجود؛و نیز افزایش ظرفیت بهره

 اندازی و افزایش فرآوری موادمعدنی.های مناسب به منظور راهایجاد زمینه -

 اهینظام سکونتگ
به خدمات برتر بر مبنای سطح عملکری و وظایف محوله در  تجهیز نقاط شهری استان -

 برنامه آمایش استان؛
 ؛های فرهنگی و اقلیمی استانتدوین الگوهای شهرسازی متناسب با ویژگی -
های محیطی، های الزم برای نگهداشت جمعیت در روستاها، متناسب با توانایجاد زمینه -

 ها؛گیری از منابع طبیعی و ظرفیت زیست بومبا بهره
های ز و پایگاهک)شهر ها و روستاها( به عنوان مرا های زیست استانتقویت و تجهیز کانون  -

 ویر؛کزایی و مقاومت در برابر بیابان
 ی.از فضاهای روستایز برتر روستایی برای ایفای نقش محوله در هر سطح کتجهیز مناسب مرا -
 توجه خاص به توسعه مبتنی بر منافع و شرایط محلی و بومی در مناطق مرزی -
اجتماعی مناطق با مناطق داخلی کشور و مقابله -تقویت ارتباطات و پیوندهای اقتصادی -

 با انزوا  در مناطق

 بازرگانی
ی تجارتی و بازرگانی بین المللی هالیتفعاها و شرایط الزم به منظور توسعه ایجاد زمینه -

 ؛در همجواری با آبهای آزاد در منطقه آزاد تجاری چابهار
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 های نوین بازاریابی و تقویت پیوند با بازارهای داخلی و خارجی؛ارگیری روشکگیری و به بهره -
 ؛مناطق ویژه اقتصادی و مبادی مرزی استانی تجاری و بازرگانی در هافعالیتتوسعه وتقویت  -
های خرد و کوچک گذاریار، و سرمایهکسب و کی تجاری و بازرگانی، هافعالیتاندازی راه -

ی ارآفرینی با اولویت مراکز روستایی و عشایرکهای مقیاس به منظور تشویق و توسعه پویش
 ؛استان

 )شهر و روستا( و تی مناسب و متوازن بین نقاط مختلف استانه مبادالکساماندهی شب -
 امکان توسعه و تقویت آن با بازارهای خارجی و بین المللی؛

 ار.کهای شغلی متناسب با نیازهای بازار ارتقاء مهارت -

 گردشگری
، اکوتوریسم و یاییا به گسترش و تقویت توریسم درکبا ات توسعه صنعت گردشگری استان -

 های با ارزش تاریخی و فرهنگی استان؛ظرفیت
ز کها، محورها و مراگذاری و تجهیز قطبفراهم نمودن شرایط الزم به منظور سرمایه -

 ؛گردشگری استان
 ؛و بومی استان حفظ و صیانت و استفاده بهینه از هنرهای سنتی و صنایع دستی -
الت و موانع کساماندهی و تأمین فضای مناسب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و رفع مش -

 ؛جذب گردشگران داخلی و خارجی به استان
 و توسعه و تجهیز مراکز و خدمات راهوندی. اربرد فناوری اطالعات در صنعت گردشگری استانک -

 فن آوری و اطالعات
درصد روستاهای  ۹۰امل نسل های جدید شبکه تلفن همراه در نقاط شهری و پوشش ک -

 خانوار؛ ۲۰بیشتر از 
ته در زمینه های پیشرفآوریارگیری فنکو  توسعه و تقویت شبکه فیبر نوری در سطح استان -

 استفاده مطلوب از شبکه سراسری فیبر نوری؛
آوری اطالعات و ارتباطات در سطوح مختلف ها و تجهیزات فنتوسعه و تقویت سامانه -

 ؛یالت اداری، صنعتی، آموزشی، فرهنگی، خدمات و بازرگانی، تولید در استانکتش
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 آوری اطالعات در میان آحاد مردم.ایجاد تمهیدات الزم به منظور توسعه فرهنگ و آموزش فن -

 بهداشت و درمان
 ؛ی در سطح نقاط شهری و روستایی استانتوزیع متعادل و متناسب خدمات درمان -
 .گسترش ارائه خدمات درمانی و توانبخشی تخصصی و فوق تخصصی در استان -

 حمل و نقل شبکه زیر بنایی و انرژی
یت و ید بر تقوکبا تأ یفیت محورهای ترانزیتی و مبادی مرزی استانکبهسازی و ارتقاء  -

 یز کریدورهای بین المللی استان؛تجه
ا به منظور ارتباط منسجم ب توسعه و تقویت محور شمال به جنوب و شرق به غربی استان  -

 کشور و مبادی خارجی؛ مناطق مرکزی
 های درون استانی؛ه راهکتقویت و تجهیز شب -
 ؛توسعه و تقویت شبکه ریلی استان -
 دیگر؛کبه ی ز صنعتی و معدنی استانکصال شبکه زیربنایی و زیرساختی مراات -
های به منظور ایفای نقش توسعه و تقویت شبکه حمل و نقل هوایی )فرودگاهی( استان -

 بینی شده در برنامه آمایش استان؛پیش
ت اال با توجه به موقعیکو توزیع های مورد نیاز در زمینه تخلیه تأمین و تقویت زیرساخت -

 در عرصه ملی و بین المللی؛ استان
 ؛های برق استانتوسعه و تقویت و افزایش ظرفیت تولید نیروگاه -
 و امکان صادرات آن به خارج از کشور؛ انتقال گاز در سطح استان هکتوسعه و تقویت شب -
ید بر کهای نو با تأبیر الزم به مننظور استفاده مطلوب و حداکثری از انرژیبه کارگیری تدا -

 ؛انرژی خورشیدی، باد، امواج در مناطق مستعد استان
 ؛ز جمعیت و فعالیت استانکز سوخت رسانی در مراکگسترش و تقویت مرا -
ع به منظور استفاده بهینه از مناب توسعه مطلوب و منطقی استحصال و توزیع آب در استان -

 های مردمی در این زمینه.تکگیری از دانش بومی و مشارموجود با بهره
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 اجتماعی فرهنگی
ارآمد از احساسات ملی و اسالمی اقوام و مذاهب مناطق مختلف کوری مطلوب و بهره -

 ی؛یم وحدت ملی و روابط فراملکدر جهت تح استان
اد ت مدنی آحکانات الزم به منظور توسعه اجتماعی و گسترش و مشارکایجاد تمهیدات و ام -

 مردم؛
جانبه و حداکثری به منظور جلوگیری از ازدیاد و گسترش جرم و جنایت، اعتیاد، تالش همه -

 ؛ریدورهای حمل و نقل در استانکو نیز تامین امنیت در فروش مواد مخدر
و  های مذهبی در حل مشکالت استانهای برابر مشارکت جمعی اقوام و گروهایجاد زمینه -

 تحقق مردم مدار به جای توسعه دولت محور؛
با هدف رفع نابرابری های  توزیع عادالنه درآمد و ثروت و خدمات در سطح استان -

 ... اجتماعی، فرهنگی و

 آموزش
امل جمعیت الزم التعلیم از آموزش ابتدایی کمندی انات الزم برای بهرهکیجاد شرایط و اما -

 تا پایان متوسطه؛
های تر به سطوح مختلف دورهفراهم نمودن تسهیالت مورد نیاز برای دسترسی افزون -

 آموزشی عمومی و تخصصی؛
ای در جهت حرفههای فنی و انات و شرایط بهینه برای رشد و توسعه آموزشکتأمین ام -

 ؛پاسخگویی به نیازهای تخصصی توسعه در استان
 ؛ار در استانکانجام اقدامات فراگیر برای آموزش نیروی   -
آوری و سایر ی علم و فنهاپارک»آوری توسعه و تقویت مؤسسات علمی، پژوهشی و فن -

 ؛فعالیتی و اقتصادی استانهای عمده در زمینه« ز تحقیقاتی و پژوهشیکمرا
مراکز  با ره اجرایی و تولیدی و اقتصادی استانکارا و ثمربخش بین پیکایجاد ارتباط  -

 دانشگاهی و آموزش عالی استان؛
 .استقرار و توزیع متعادل مؤسسات آموزش عالی در سطح استان -
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 اداری -سیاسی 
 ء کارامدی و کیفی نیروی انسانی شاغل در ادارات دولتی؛تجهیز و ارتقا -
 ؛ارا بر انجام امور اجرایی در استانکاعمال نظارت مؤثر و  -
 ی؛کترونیکه دولت الکانات الزم به منظور تحقق شبکایجاد شرایط و ام -
 ؛های مدنی در استانهکهای مردمی و شبلکتوسعه، تقویت و ساماندهی تش -
گیری، تصمیم سازی،ت فعال و مؤثر آحاد جامعه در مراحل تصمیمکتحقق مشار -

 .ریزی، اجرا و نظارت در استانبرنامه
 یافتگیدر افق توسعه تصویر سازمان فضایی استان ۳-۳

 استان در هافعالیت استقرار الگوی و ریزیبرنامه مناطق اصلی هایتخصص
 هامناطق مستعد توسعه زیرساخت

( در محور AH۷5) های آسیاییای( بزرگراههای حمل و نقل )جادهتوسعه زیرساخت -
 ؛چابهار-نیکشهر-ایرانشهر-خاش-زاهدان -سفیدآبه

( در محور AH۷۱) های آسیاییای( بزرگراههای حمل و نقل )جادهتوسعه زیرساخت -
 ؛زاهدان-زابل-زهک -زرنج

( در محور AH۲) های آسیاییای( بزرگراهتوسعه زیرساخت های حمل و نقل )جاده -
 آباد؛نصرت-زاهدان -میرجاوه

 ؛چابهار-کنارک -ساحلی در محور زرآباد ای( بزرگراههای حمل و نقل )جادهتوسعه زیرساخت -
 -زابلی-نقطری در محور سراوا ای( بزرگراههای حمل و نقل )جادهتوسعه زیرساخت -

 ؛بزمان -بمپور-ایرانشهر
-ای( راه اصلی درجه یک در محور پیشینتوسعه زیرساخت های حمل و نقل )جاده -

 ؛فنوج-بنت -نیکشهر-قصرقند
 ؛سراوان-ای( راه اصلی درجه یک در محور کوهکهای حمل و نقل )جادهتوسعه زیرساخت -
 زرنج؛-زابل-های حمل و نقل )ریلی( در محور زاهدانتوسعه زیرساخت -
 ؛چابهار-ایرانشهر-های حمل و نقل )ریلی( در محور زاهدانتوسعه زیرساخت -
 سفیدآبه؛ -های حمل و نقل )ریلی( در محور زاهدانتوسعه زیرساخت -
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 بم؛ - بزمان -های حمل و نقل )ریلی( در محور ایرانشهرتوسعه زیرساخت -
 ؛بین المللی چابهارهای حمل و نقل )هوایی( در فرودگاه توسعه زیرساخت -
 ؛های حمل و نقل )هوایی( در فرودگاه زابلتوسعه زیرساخت -
 ؛های حمل و نقل )هوایی( در فرودگاه سراوانتوسعه زیرساخت -
 ؛چابهار المللیهای حمل و نقل )دریایی( در بندر بینتوسعه زیرساخت -
 ؛، تنگ و بریسهای حمل و نقل )دریایی( در بنادر تجاری کنارکتوسعه زیرساخت -
 ،، رودیک، پسابندرهای حمل و نقل )دریایی( در بنادر صیادی گواترتوسعه زیرساخت -

 ، پزم، گوردیم، بیردف، زرآیاد و جد؛، تیس، رمینگیشاب
، نیک های چابهارهای پشتیبان حمل و نقل )راهوندی( در شهرستانتوسعه زیرساخت -

، ، قصرقند، سراوان، میرجاوه، هیرمند، نیمروز، هامون، زابل، زاهدان، خاششهر، ایرانشهر
 ؛و فنوج بمپور

 ؛استان های فیبر نوری در پهنه جنوبی و مرکزیتوسعه زیرساخت -
، ابهارهای چخدمات پشتیبان تولید و لجستیک )انبارداری، سردخانه و..( در شهرستانتوسعه  -

 ؛و نیکشهر سرباز ، فنوج،مهرستان، سراوان، میرجاوه، هامون، زابل، زاهدان، خاشایرانشهر
، های نیمروزخورشیدی در شهرستان -های بادیهای تولید انرژیتوسعه زیرساخت -

 ؛و زاهدان ، میرجاوه، خاش، زابل، هامونهیرمند
، ، کنارکهای چابهارهای برق حرارتی در شهرستانهای تولید انرژیتوسعه زیرساخت -

 ؛و زاهدان رانشهر، ای، بمپور، زابل، خاش، سراوانسورانوسیب
 ؛های استانها و تاسیسات گازرسانی در کلیه شهرستانتوسعه زیرساخت -
 ؛و میرجاوه ، سراوان، مهرستانهای صادرات گاز در شهرستان سربازتوسعه زیرساخت -
های آبرسانی، شبکه آبیاری وزهکش و احداث سد و بندهای ذخیره آب توسعه زیرساخت -

 ،،کنارک، بمپور، ایرانشهر، سربازوسوران، سیب، خاش، زاهدانهای سراواندر شهرستان
 ؛و مهرستان چابهار
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 مناطق مستعد توسعه شهری و روستایی
 – با تاکید بر منطقه شهری چابهار توسعه سکونتگاه های شهری در پهنه جنوبی استان -

 .کنارک – تیس
با تاکید بر منطقه شهری  و شمالی استان سکونتگاه های شهری در پهنه مرکزیتوسعه  -

 ، زابلی، سورانو تقویت شهرهای سراوان ، منطقه شهری زابلبمپور –محمدان  – ایرانشهر
 .و هیدوج

ن ی مجاور در کانوهااستانبا  توسعه سکونتگاه های شهری راهوندی و متصل کننده استان -
 ، گلمورتی، چگرد، کتیج و زرآباد.های شهری سفیدآبه، نصرت آباد، بزمان

در  اکستانو پ نبا کشورهای افغانستا توسعه سکونتگاه های شهری مرزی و متصل کننده استان -
 .و ریمدان ، پیشین، کوهک، جالق، میرجاوهمحمد، زهککانون های شهری دوست

 .و زابل ، زاهدان، ایرانشهرساماندهی حاشیه نشینی در پیرامون شهرهای چابهار -
ر منطقه با تاکید ب توانمندسازی و جلوگیری از تخلیه روستاهای مرزی در پهنه شرقی استان -

 سیستان و منطقه دشتیاری.
 ی کشاورزیهافعالیتمناطق مستعد توسعه 

، ، زهک، زابل، کنارکهای چابهاری )زارعت( در شهرستانتوسعه فعالیت های کشاورز -
 .و بمپور ، ایرانشهر، نیکشهر، سرباز، سراوان، هامونهیرمند

، ، دلگان، سراوان، زهکهای خاشتوسعه فعالیت های کشاورزی )باغداری( در شهرستان -
 .جو فنو ، قصرقند، هیرمند، کنارک، چابهارمهرستان

، و سوران ، سیبهای سراوانای( در شهرستانتوسعه فعالیت های کشاورزی )گلخانه -
 .و کنارک ، چابهار، میرجاوه، خاش، دلگان، بمپور، ایرانشهرمهرستان

ان گرمسیری( در شهرستتوسعه فعالیت های کشاورزی )تولید محصوالت گرمسیری و نیمه -
، تان، مهرس، سرباز، بمپور، دلگان، قصرقند، نیکشهر، فنوجو سوران ، سیبهای ایرانشهر

 .و کنارک ، سراوانچابهار
 ،، سراوان، دلگانهای خاش( در شهرستانتوسعه فعالیت های کشاورزی )گیاهان دارویی -

 .و زابل ، مهرستان، زاهدان، بمپورایرانشهر
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توسعه فعالیت های کشاورزی )دامداری اعم از دام سنگین و سبک( در شهرستان های  -
 .و زهک ، زابل، هیرمند، هاموننیمروز

، ، زاهدانهای خاشتوسعه فعالیت های کشاورزی )دامداری به ویژه شتر( در شهرستان -
 .و نیمروز ، نیکشهر، بمپور، ایرانشهراوه، میرج، چابهار، کنارکدلگان

 .و کنارک های چابهارتوسعه فعالیت های کشاورزی دریایی در شهرستان -
 هایو تن ماهیان و مروارید در شهرستان ی آبزی پروری، پرورش میگوهافعالیتتوسعه  -

 .و کنارک چابهار
 ی صنعتی و معدنیهافعالیتمناطق مستعد توسعه 

توسعه صنایع دریایی )شناورهای دریایی قطعات و لوازم یدکی آنها و کارخانه تعمیر و  -
 .و کنارک های چابهاراسکراپ کشتی( در شهرستان

 .و کنارک توسعه صنایع پتروشیمی و پاالیشگاهی در شهرستان های چابهار -
 .و کنارک توسعه صنایع فلزات اساسی و محصوالت فلزی در شهرستان های چابهار -
، ، ایرانشهر، چابهارهای زاهداندر شهرستانتوسعه صنایع شیمیایی، بهداشتی و دارویی  -

 .و دلگان زابل
، ، کنارکتوسعه صنایع کشاورزی و ماشین آالت کشاورزی در شهرستان های چابهار -

 .و زهک ، زابلزاهدان، ایرانشهر
 ،، میرجاوه، زاهدان، نیمروز، زابلهای زهکتوسعه صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان -

 .و کنارک ، چابهار، نیکشهر، سربازو سوران ، سیب، سراوانایرانشهر
، اهدان، زو سوران ، سیب، کنارکهای چابهارهای فلزی در شهرستانتوسعه صنایع کانی -

 .و ایرانشهر خاش
، ، ایرانشهر، خاش، زاهدانهای نیمروزهای غیر فلزی در شهرستانتوسعه صنایع کانی -

 .و میرجاوه ، دلگانفنوج ، کنارک، چابهار، نیکشهر، سربازسراوان
 .و ایرانشهر ، خاش، میرجاوههای زاهدانبرداری معدنی )سنگ مس( در شهرستانبهره -
 .و میرجاوه ، زاهدان، هامونهای نیمروزبرداری معدنی )آنتیموان( در شهرستانبهره -
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، ش، خا، ایرانشهر، نیکشهرهای زاهدانبرداری معدنی )سنگ آهگ( در شهرستانبهره -
 .و سرباز سراوان

سایر معادن )پوزوالن، کرومیت، گرانیت، منگنز، سنگ آهن، خاک صنعتی، نقره، طال( در  -
، ، سرباز، نیکشهر، دلگان، ایرانشهر، خاش، زاهدان، هامونهای نیمروزشهرستان
 .و چابهار ، سراوانسورانو، سیبمهرستان

 مناطق مستعد توسعه خدمات و بازرگانی
 عنوان هاب تجارت و بازرگانی. به توسعه بندر بین المللی چابهار -
 چند عملکردی. –و تنگ  به عنوان بنادر کوچک  توسعه بنادر بریس -
 .و زهک ، زابلتجاری در شهرستان های چابهار توسعه و ایجاد مناطق آزاد -
 .و سرباز ، میرجاوههای سراواندر شهرستان ی استانتوسعه و ایجاد مناطق ویژ اقتصاد -
، ، میرجاوه، سرباز، سراوانهای چابهارهای مرزی در شهرستانتوسعه و ساماندهی بازارچه -

 .و هیرمند ، نیمروززابل
 ی گردشگریهافعالیتمناطق مستعد توسعه 

 .و سراوان ، میرجاوه، خاش، ایرانشهر، زابل، کنارکهای چابهارگردشگری تاریخی در شهرستان -
، ، سراوان، مهرستان، هیرمند، زابل، زاهدانهای ایرانشهرگردشگری فرهنگی در شهرستان -

 .و کنارک چابهار
 .و چابهار ، ایرانشهر، زابلهای زاهدانر شهرستانگردشگری سالمت  د -
، ، نیمروز، نیکشهر، کنارک، سربازهای چابهارگردشگری طبیعی )بوم گردی( در شهرستان -

 .، زابل، میر جاوه، زاهدان، خاش، فنوج، ایرانشهرهامون
 .و کنارک های چابهارگردشگری ساحلی در شهرستان -
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 ونتگاهیکس زکمرا مراتبی سلسله نظام و استقرار الگوی
 سلسله مراتب نظام سکونتگاه های شهری: 

 .و زابل ، ایرانشهر، چابهارسطح یک )شهرهای بزرگ( مشتمل بر شهرهای زاهدان -
 .و کنارک ، نیکشهر، سراوانسطح دو )شهرهای میانی بزرگ( مشتمل بر شهرهای خاش -
، دوست محمد، ، بزمانسطح سه )شهرهای میانی متوسط( مشتمل بر شهرهای قصرقند -

 .، رامشار و بمپور، تیس، سوران، زرآباد، جالق، نگور، فنوج، زهک، زابلی، میرجاوهپیشین
، نصرت آباد، بنجار، ، سربازسطح چهار )شهرهای کوچک( مشتمل بر شهرهای راسک -

، ، نوک آباد، محمدیادیمی، محمدآباد، گلمورتی، بنت، محمدان، گشت، سفیدابه، کوهک
 ، کتیج و بندر تنگ.پسکوه، شهرک علی اکبر، اسپکه، بریس

شهرها( مشتمل بر هیدوچ، سیرکان، مسکوتان، جکیگور، آشار، -سطح پنج )روستا -
، اسفندک، چگرد، ساربوک، چانف، قاسم آباد، شهرک سرجنگل، ریگ درکس، پارود

 اد، پالن، ده رئیس، شیرآباد، جزینک، تلنگ و پزم تیاب.ملک، قرقری، گلوگاه، قایم آب
 سلسله مراتب نظام سکونتگاه های روستایی:

 منظومه روستایی. ۳۵سطح یک  -
 مجموعه روستایی. ۹۶سطح دو  -
 حوزه روستایی. ۳۵۳سطح سه  -
 آبادی مستقل. ۲۲ -

 الگوی توزیع خدمات اجتماعی در سطح مناطق
 فرهنگی و ورزشی

های روستایی با اولویت مراکز مجموعه ز فرهنگی و ورزشی در کانونتوسعه و ایجاد مراک -
 و حوزه روستایی.

با محوریت شهرهای  های شهری استانتوسعه و ایجاد مراکز فرهنگی و ورزشی در کانون -
 سطح یک.

 .و کنارک های چابهارهای آبی در شهرستانتوسعه و ایجاد مجموعه ورزش -
 .شمالی، شرقی، غربی و مرکزی ریزیبرنامههای های ورزشی در منطقهتوسعه و ایجاد دهکده -
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 درمانی
، های شهری پرجمعیت شامل شهرهای زاهدانتوسعه خدمات تخصصی درمانی در کانون -

 .و چابهار زابل
 های روستایی.های شهری و مراکز منظومهعمومی درمانی در کانون توسعه خدمات -
 های روستایی.توسعه مراکز بهداشت و سالمت در مراکز مجموعه -
، ، زابلهای زاهدانتوسعه مراکز گردشگری سالمت )گردشگری پزشکی( در شهرستان -

 .و چابهار ایرانشهر
 آموزش عالی

های سیستان و توسعه آموزش عالی با تاکید بر جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه -
 .، زابل و زاهدانو دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر ، چابهار، زابلبلوچستان

 ریزی.حداث مراکز آموزش عالی مهارت محور در مراکز مناطق برنامهتوسعه و ا -
 .توسعه مرکز اقیانوس شناسی و دریانوردی در چابهار -
 .و سیستان و بلوچستان توسعه مرکز مطالعات کویرزدایی در دانشگاه زابل -
 .و زاهدان های نوین در زابلرژیتوسعه مرکز تحقیقات تولید ان -
 .و کنارک در چابهار توسعه مرکز تحقیقات نمک زدایی از آب دریا -
 .و زابل ، ایرانشهرتوسعه مرکز آموزش عالی پزشکی در زاهدان -
 .و زاهدان توسعه مرکز تحقیقات علوم زمین در خاش -
 .و زاهدان توسعه و ایجاد پارک علم و فناوری در چابهار -

 سازمان فضایی شبکه های اصلی زیربنایی
 حمل و نقل زمینی

-نیکشهر-ایرانشهر-خاش-زاهدان -( در محور سفیدآبهAH۷5) های آسیاییبزرگراه -
 -( در محور میرجاوهAH۲زاهدان، )-زابل-زهک -( در محور زرنجAH۷۱، )چابهار
قطری  چابهار و بزرگراه-کنارک -ساحلی در محور زرآباد بزرگراهآباد و نصرت-زاهدان

 .بزمان -بمپور-ایرانشهر -زابلی-در محور سراوان
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ور کتیج، مح -فنوج-بنت -نیکشهر-قصرقند-های اصلی درجه یک در محور پیشینراه -
-، محور فنوجپسابندر-بریس-، محور چابهارریمدان-پالن-، چابهارسراوان-کوهک
، ایرانشهر-سرباز-پارود-راسک-جکیگور-درکس-نگور-زرآباد، محور چابهار-بنت

-شیرآباد -آباد، محور نوکجالق-سراوان-گشت-زابلی، محور خاش-محور سرباز
 دوست محمد.-زابل-و محور سفیدآبه میرجاوه-، محور خاشبمپور-گلمورتی-بزمان

-زابل-، محور زاهدانچابهار-، محور ایرانشهرخاش-زاهدان-شبکه ریلی محور سفیدآبه -
-سراوان-زابلی-ایرانشهر-و محور بزمان میرجاوه-زاهدان -آبادزرنج، محور نصرت

 .کوهک
 حمل و نقل هوایی

 .و چابهار فرودگاه های بین المللی با کارکرد فراملی در زاهدان -
 .و کنارک ، ایرانشهرفرودگاه های داخلی با کارکرد ملی در زابل -
 .و سراوان ای در خاشفرودگاه های داخلی با کارکرد منطقه -

 حمل و دریایی
 .بندر بازرگانی سطح یک با عملکرد فراملی در چابهار -
 .، پزم، تنگ و پسابندر، کنارکبندر چندمنظوره سطح دو در بریس -
، ، رمین، جد، گیشاب، زرآباد، گوردیم، بیردف، تیسبندر صیادی سطح سه در گواتر -

 ، رودیک
 زیر است:به قرار  سیستان و بلوچستان های اجرایی آمایش استانبرنامه -۴ماده 

 سرمایه اجتماعی
 برنامه توسعه مشارکت، تعهد و اعتماد اجتماعی -
 پذیرسازی اقشار آسیببرنامه توسعه منابع انسانی و توانمند -
 های اجتماعیبرنامه کنترل آسیب -
 برنامه توسعه و ساماندهی اشتغال -
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 بازرگانی
ا زی زیرساخت هبرنامه توسعه و گسترش تجارب مدرن و تجارت الکترونیک و فراهم سا -

 و تسهیالت مرتبط
 برنامه حمایت از تسهیل و توسعه تجارت داخلی و خارجی و تنظیم قوانین و مقررات موردنیاز -
 های مرزیبرنامه توسعه و ساماندهی پایانه -

 صنعت و معدن
 برنامه ایجاد، توسعه، تجهیز و تکمیل زیرساخت ها، فضاها و تسهیالت مرتبط با صنایع -
تکمیل و تجهیز زنجیره ها، خوشه ها، تعاونی ها و واحدهای فعال و نیمه  برنامه توسعه، -

 فعال صنعتی
 برنامه توسعه و گسترش خدمات پشتیبان تولید صنعتی و معدنی -
برنامه ارتقای بهره وری معادن )شناسایی قابلیت های معدنی جدید، جذب فناوری های  -

 ..(. نوین و
 کشاورزی و امنیت غذایی

 برداران کشاورزیهای و بهرهو توانمندسازی تعاونی ها، تشکلبرنامه توسعه  -
 برنامه آبخیزداری و حفاظت خاک -
 مقابله با بیابان زایی -
 وری آب و اصالح الگوی کشتبرنامه بهبود بهره -
 برنامه توسعه مکانیزاسیون کشاورزی -
 های ارزش محصوالت کشاورزیبرنامه تکمیل و توسعه زنجیره -
 برداری تولید و فرآوری آبزیانهرهسازی ببرنامه بهینه -
 برنامه افزایش محصوالت باغی و زراعی با تاکید بر محصوالت دارای مزیت نسبی استان -
 برنامه توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی -
 برنامه توسعه کشت گلخانه ای -
 ربرنامه توسعه پرورش دام و طیو -
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 آب
 برنامه تأمین آب از منابع متعارف و نامتعارف -
 برنامه بهسازی و توسعه تأسیسات آب و فاضالب و بازچرخانی آب -

 محیط زیست و منابع طبیعی
 داریبرنامه آبخیزداری و آبخوان -
 برنامه حفاظت خاک -
 داریبرنامه آبخیزداری و آبخوان -

 انرژی
 رنامه تامین انرژیب -
 های نوین و تجدیدپذیربرنامه توسعه انرژی -

 حمل و نقل
 برنامه ارتقاء ایمنی حمل و نقل -
 برنامه توسعه  حمل و نقل چند وجهی -
 برنامه توسعه خدمات لجستیکی حمل و نقل -

 نظام سکونتگاهی و توزیع فضایی جمعیت
 هابرنامه تعادل بخشی فضایی سکونتگاه -
 ها)شهری و روستایی(فضایی سکونتگاه -البدیبرنامه ساماندهی ک -
 آوری و توانمندسازی چند وجهی قلمروها)شهرستانها،شهرها و روستاها(برنامه تاب -

 دفاعی، امنیتی و پدافند غیر عامل
ها، امکانات و تسهیالت مرتبط با مدیریت برنامه ایجاد، توسعه، تکمیل و تجهیز زیرساخت -

 بحران
ی پذیرسازی و کاهش  آسیبپایش و شناسایی  تهدیدات و مصونبرنامه هدایت، راهبری،  -

های جمعیت و فعالیت و استمرار خدمات ضروری )از طریق ها و کانونمردم، زیرساخت
 رعایت اصول، الزامات و مالحظات دفاعی، امنیتی و پدافندغیرعامل(

 و مدیریت بحران برنامه جامع پدافند غیرعامل -
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انی از در پشتیب های الزم مدیریت بحران )متناسب با نقش استانبرنامه توسعه زیرساخت -
 های مجاور در مواقع بحران(استان

 برنامه خروج تدریجی مراکز خطرزای غیرشهری از نقاط مسکونی -
عاتی افزایی اطالبرنامه اِشراف، صیانت، مقابله، تحلیل و بررسی، معماری و مهندسی و هم -

 و امنیتی در مسائل و اهداف راهبردی وزارت اطالعات در محیط امنیت ملی
مبتنی بر نقش مردم و فنآوری  برنامه ارتقاء امنیت پایدار، فراگیر و هوشمند مناطق مرزی -

اطالعات و صیانت از توسعه و کارکردهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قانونی 
 هادر مرز

 فرهنگ و هنر
 برنامه تقویت و حفظ آداب و رسوم وسنن فرهنگی -
 هنری -ها و تجهیز فضاهای فرهنگی برنامه توسعه زیرساخت -

 گردشگری
 ها و تأسیسات و خدمات مرتبط با گردشگریبرنامه توسعه زیرساخت -
 ی گردشگریهافعالیتها و برنامه بازاریابی و تبلیغات جاذبه -
 هی صنایع دستیبرنامه توسعه و ساماند -

 آموزش، علم و فناوری
های تحقیقاتی برنامه ایجاد، توسعه و تجهیز زیرساخت های پارک علم و فناوری، ایستگاه -

 و مراکز رشد
 های آموزشیبرنامه توسعه و ساماندهی زیر ساخت -

 ارتباطات و فناوری اطالعات
 .5Gو  ۳G ،4Gه فناوری های توسعه زیرساخت های ارتباطی تا سطح دسترسی ب -
 ارتقای امنیت فضای تبادل اطالعات. -

 بهداشت و درمان
 درمانی -های بهداشتی برنامه توسعه زیرساخت -

 تربیت بدنی
 برنامه توسعه خدمات و تجهیز فضاهای ورزشی -
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 یگذارسرمایهاقتصاد و 
 هابرنامه تسهیل و جذب سرمایه گذای داخلی و خارجی و جلب مشارکت -

 باشند.ی اجرایی ملی و استانی مکلف به رعایت مفاد این سند میهادستگاهتمامی  -۵اده م
اشد ای بهای مختلف این سند باید به گونههای تعریف شده در بخشفعالیت کلیه -۶ماده 

در چارچوب  استان ریزیها محدود به سقف آب قابل برنامهکه مجموع نیازها و مصارف آبی آن
که توسط وزارت نیرو ابالغ – ۲های آبریز درجه در حوضه شورایعالی آب پانزدهمین مصوبه

های را در دوره هنگام شدهریزی بهاست آب قابل برنامه فباشد. وزارت نیرو مکل -گرددمی
به  ،۲درجه  های آبریزهای مختلف مصرف و حوضهبه تفکیک بخشو ساله بازنگری  ۵زمانی 
 ابالغ نماید. هااستان

موظف است، گزارش عملکرد ساالنه تحقق  ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه -۷ماده 
 قاین سند را در پایان هر سال به دبیرخانه ارسال نموده و دبیرخانه نیز گزارشی از میزان تحق

 دهد.را به شورایعالی ارائه می هاپذیری اسناد آمایش همه استان
موظف است تمهیدات الزم به منظور  ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه -۸ماده 
 را فراهم آورد. در سطح استان پذیری سند و هم چنین مطالعات آمایش استانتحقق

موظف است به منظور تحقق عملیاتی سند؛ پیوند  ریزی استانن مدیریت و برنامهسازما -۹ماده 
جمله  مدت ازمدت و کوتاههای بلندمدت، میانو برنامه بین این سند با مطالعات آتی در سطح استان

 کشور برقرار نماید. بودجه سنواتی در استان را با تعامل و همکاری سازمان برنامه و بودجه
موظف است حداکثر ظرف مدت یکسال،  ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه -۱۰ماده 

را بر اساس سند ملی آمایش سرزمین بازنگری، بروزرسانی و اسناد مربوطه را  سند آمایش استان
 یرخانه ارسال نماید.به دب

 ۱استان سیستان و بلوچستان آمایش پیوست : نقشه های سند

 
                                                      

اطلس نقشه های سند ملی و  استان سیستان و بلوچستان آمایش سرزمین  ۳برای مشاهده نسخه رنگی به پیوست شماره  - ۱
 صوب شورای عالی آمایش سرزمین / قسمت دوم نقشه های استان مراجعه فرمایید.م





 

 

 

 

  مورخ  ۶۵۹۴۲ه شماره مصوب سند توسعه منطقه ساحلی مکرانابالغیه 
کشور  دبیر شورای آمایش سرزمین و رییس سازمان برنامه و بودجه ۲۰/۲/۱۳۹۹

 لی آمایش سرزمینشورای عا

 سند توسعه منطقه ساحلی مکران  

 تعاریف و مفاهیم -۱ماده 
 روند:در این سند اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می

 شورای عالی: شورای عالی آمایش سرزمین -
 یرخانه شورای عالی آمایش سرزمیندبیرخانه: دب -
و  ، سیریک، کنارک، جاسکشهرستان چابهار ۴: مشتمل بر منطقه ساحلی مکران -

 .و هرمزگان سیستان و بلوچستان در دو استان  میناب
 انداز بلندمدت )منشور توسعه فضایی( عبارت است از:چشم -۲ماده 

 چهارمفصل

 سند توسعه
  ۱۴۲۴منطقه ساحلی مکران  

 مصوب شورای عالی آمایش سرزمین
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عنوان بندر و پایگاه نیروی دریایی، هاب به دارای قطب توسعه جاسک مکران منطقه -
عنوان بندر آزاد و به رگاز، نفت و انرژی و منطقه آزاد تجاری صنعتی چابها

 است. المللیونقل بینهای با ظرفیت ایجاد مناطق صنعتی و حملاسکله
تواند بدون مشارکت اجتماعات محلی چه ازنظر اجتماعی و توسعه این منطقه نمی -

حدها جاد واصورت ایفرهنگی و چه ازنظر استراتژیک به پایداری برسد. در غیر این 
تواند به بُروز های بزرگ صنعتی و تجاری بدون مشارکت مردم محلی میو پروژه

 مشکالت اجتماعی، فقر و نابرابری منتهی شود.
ای و همچنین باال های پایه و فنی و حرفهتوسعه اجتماعات محلی از طریق آموزش -

ا در توسعه جویی جامعه مدنی رتواند میزان مشارکتبردن سطح آموزش عالی می
 آتی منطقه افزایش دهد.

ظرفیت ایجاد انواع صنایع پتروشیمی، فوالد و صنایع بزرگ را دارد  منطقه مکران -
ی گسترده تولید و صادرات مجدد را فراهم سازد. درنهایت توسعه تواند زمینهو می
 است، عامل مهمی المللیگذاری ملی و بینزا که محتاج تجهیز منابع و سرمایهبرون

 آید.در توسعه منطقه مکران به شمار می

ار و پاید تواند توسعه متوازنعنوان مکمل یکدیگر میزا بهو برون زاتوسعه درون -
 منطقه را رقم بزند.

و  زازاست که تلفیقی از توسعه درونونای شبه برتوسعه توسعه منطقه ساحلی مکران -
طبق زای منزا است که به همراه توسعه درونای برونزا و با پیشرانی توسعه منطقهبرون
ی مکران و اجتماعات محلی و از محل سرریز آن به های منطقهو مزیت هاظرفیتبا 

 رسد.انجام می
تولید  المللی،ونقل بین، حملالمللیارت بینای بر اساس تجزای منطقهتوسعه برون -

و صادرات فوالد، پتروشیمی و صنایع متوسط و بزرگ تجهیز منابع ملی و 
 المللی خواهد بود.بین
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، کشاورزی، دامداری و ای بر اساس،گردشگری، شیالتزای منطقهتوسعه درون -
 هایه شیالت و کشاورزی، تجهیز منابع و داراییدریانوردی و فرآوری وابسته ب

ای های منطقهفرهنگی و نهادسازی -های دولتی، توسعه اجتماعیمحلی و کمک
 استوار خواهد بود.

به  زا است که با گرایشتوسعه شبه برون امر یکپارچه توسعه منطقه ساحلی مکران -
مراه زا و به هبا پیشرانی توسعه برون توسعه متوازنمحور و بر پایه  توسعه دریا
ی توسعه منطقه ساحلی مکران را تغییر داده و در تواند چهره، میزاتوسعه درون

 کار ملی نقش مهمی در توسعه سرزمینی ایران بازی کند.تقسیم

 عبارتند از: راناهداف توسعه فضایی منطقه ساحلی مک -۳ماده 
 پذیری ارتقاءیافته سرزمینی و فرا سرزمینیرقابت -
های محلی، ای در راستای مأموریتحُکمروایی انسجام بخش و یکپارچۀ منطقه -

 ملی و فراملی
ای در پیوند و اتصال با فضای یارانه درون منطقهکالبدی هم -های عملکردیشبکه -

 سرزمینی و فرا سرزمینی
 های محیطی و قلمرویآور در برابر تنشعه فضایی پایدار، یکپارچه و تابتوس -
 رونیهای بیرونی و دمحور، مبتنی بر جذب سرمایه اقتصاد سبز، متنوع و پایدار دریا -
گاهی بهبود یافتۀ منطقه - ای در راستای هم پیوندی و یکپارچگی تشخُص و خودآ

 اجتماعی
 یتی )چندبُعدی( و تحقق عدالتکاهش فقر درآمدی و قابل -
 عبارتند از: راهبردهای توسعه منطقه ساحلی مکران -۴ماده 

( marine economyمحور) ای دریای توسعههافعالیتترویج و تقویت الگوها و  -
 (blue economyمبتنی بر اقتصاد آبی)
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ملی  هایمنطقه در قالب شبکه پذیری عملکردی و کارکردیپذیری و ارتباطاتصال -
گیری رهمنظور بهو فراملی )خروج از کنار افتادگی جغرافیایی نسبت به سرزمین( به

 های جهانیبیشینه از فضای جریان
 ایبرقراری پیوندهای امن کننده فراملی با تأکید بر محورهای ساحلی و فرا منطقه -
های دارای ریق تعیین عرصه( از طPDSبخشی به توسعۀ مبتنی بر بنادر )اولویت -

 (PPDAاولویت توسعۀ بندرگاهی )
موازات نوار ساحلی در چارچوب ظرفیت بُرد ای بهتوسعۀ چند سطحی و شبکه -

 های ساحلیپهنه
 ها و کریدورهای دریایی ملی و فراملی به مرکزیت مکراندهی به شبکهشکل -
های منابع آب )محصوالت محدودیتدهی به کشاورزی مبتنی بر اقلیم و اولویت -

 گرمسیری و شور وَرزی(
 توسعۀ متمرکز کریدوری به محوریت بزرگراه ساحلی -
ی ای و برقرارآور مبتنی بر تنش و فقر آبی و حوادث طبیعی  منطقهتوسعۀ تاب -

 های نوین فعالیت و تأمین زیرساختشیوه
 وند با منابع محلی در راستای اقتصاد موَلد و بالندهدر پی المللیبسیج منابع ملی و بین -
 های بیرونیهای درونی منطقه و پتانسیلبر داراییبخشی به ساختار اقتصادی با تکیهتنوع -
 گردی(های یکپارچه گردشگری طبیعی )بومتوسعه و تجهیز شبکه -
احلی( سویژه در نوار بخشی به مراکز زیست و فعالیت کوچک و پراکنده )بهانسجام -

 گاهی در پیوند با مراکز بزرگ حامیهای سکونتدر غالب منظومه
زدا( برقراری طیف )پیوستار( زمانی از سبک سازماندهی )مدیریت تراکم -

 حکمروایی غیرمتمرکزبه
 های توسعه در دو استان  های هم پیوند و همکار به محوریت کانونبرقراری شبکه -

 و هرمزگان سیستان و بلوچستان
 ای و محلیتقویت سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی نهادهای منطقه -
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 رمحو ی متنوع فعالیتی با تأکید بر اقتصاد دریاهابخشوری در ارتقای بهره -
 دارهویت برنامه ای از طریقای و فرا منطقهاتصال جامعه محلی به فضای رقابت منطقه -
گذاری با افزایش کیفیت زندگی و جذابیت منطقه برای سکونت، فعالیت و سرمایه -

 های اصلی توسعهاولویت کانون
 های تولیدای و تکمیل زنجیرهبخشی بر توسعۀ خوشهاولویت -
ن و نهادینه کرد زا( باهدف درونLearning Regionدهی به مناطق یادگیری )شکل -

 توسعه
ی منطقه در فضاهای ملی و فراملی مبتنی بر رویکردهای برندسازی ارتقای آوازه -

 (Place Brandingمکان )
 ارتقاء برابری و دربرگیرندگی اجتماعی فرآیندهای توسعه -
رس و دستبهبود شاخص امنیت غذایی با تأکید بر منابع قابل استطاعت، قابل -

 باکیفیت
 هایا و خدمات زیرساختی با تأکید بر شبکههتوزیع فضایی عادالنۀ فرصت -

 های توسعهپشتیبان به محوریت کانون
 توانمندسازی اجتماعات محلی و آموزش نیاز مبنا و توسعه محور -
های همکاری جامعۀ دهی به شبکههای اجتماعی پیوندی و شکلتقویت سرمایه -

 وکاربومی در کسب
 در فرآیندهای توسعهپذیری و توانمندسازی اجتماعات محلی مشارکت -
 ( جهت بهبود فقر قابلیتی و چندبعدیHDIهای انسانی )سازی سرمایهظرفیت -
 به تفکیک راهبردها عبارتند از: ی توسعه منطقه ساحلی مکرانهاسیاست -۵ماده 

موازات نوار ساحلی در چارچوب ظرفیت برد ای بهتوسعۀ چند سطحی و شبکه -
 های ساحلیپهنه

های منابع آب )محصوالت دهی به کشاورزی مبتنی بر اقلیم و محدودیتویتاول -
 گرمسیری و شور وَرزی(
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 توسعۀ متمرکز کریدوری به محوریت بزرگراه ساحلی -

ی ای و برقرارآور مبتنی بر تَنش و فقر آبی و حوادث طبیعی منطقهتوسعۀ تاب -
 های نوین فعالیت و تأمین زیرساختشیوه

 ایامن کننده فراملی با تأکید بر محورهای ساحلی و فرا منطقه برقراری پیوندهای -

( marine economyمحور ) ای دریای توسعههافعالیتترویج و تقویت الگوها و  -
 (blue economyمبتنی بر اقتصاد آبی)

 د و بالندهاقتصاد مولدر پیوند با منابع محلی در راستای  المللیبسیج منابع ملی و بین -

 های بیرونیهای درونی منطقه و پتانسیلبر داراییبخشی به ساختار اقتصادی با تکیهتنوع -

 گردی(های یکپارچه گردشگری طبیعی )بومتوسعه و تجهیز شبکه -

 ها و کریدورهای دریایی ملی و فراملی به مرکزیت مکراندهی به شبکهشکل -

ی( ویژه در نوار ساحلراکز زیست و فعالیت کوچک و پراکنده )بهانسجام بخش به م -
 گاهی در پیوند با مراکز بزرگ حامیهای سکونتدر غالب منظومه

ی و های ملپذیری عملکردی و کارکردی منطقه در قالب شبکهپذیری و ارتباطاتصال -
 فراملی )خروج از کنار افتادگی جغرافیایی(

 های جهانی(گیری بیشینه از فضای جریانهرهمنظور بنسبت به سرزمین )به -

 و میناب ، جاسککنارک -های چابهارکریدوری به مرکزیت قطب-ایتوسعه شبکه -

حکمروایی  برقراری طیف زمانی از سبک سازماندهی مدیریت تمرکز زدا به -
 غیرمتمرکز

 های توسعههم پیوند و همکار به محوریت کانون هایبرقراری شبکه -

 ای و محلیتقویت سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی نهادهای منطقه -

 رمحو ی متنوع فعالیتی با تأکید بر اقتصاد دریاهابخشوری در ارتقای بهره -

 گذاری باافزایش کیفیت زندگی و جذابیت منطقه برای سکونت، فعالیت و سرمایه -
 های اصلی توسعهاولویت کانون

 های تولیدای و تکمیل زنجیرهبخشی بر توسعۀ خوشهاولویت -



 ۱۵۳ ...منطقه  سند توسعه: چهارم بخش دوم: اسناد مصوب آمایش سرزمین/ فصل

 

 

و نهادینه کردن  زا( با هدف درونLearning Regionدهی به مناطق یادگیری )شکل -
 توسعه

های دارای ( از طریق تعیین عرصهPDSبخشی به توسعۀ مبتنی بر بنادر )اولویت -
 توسعۀ بندرگاهیاولویت 

 ارتقای آوازه منطقه در فضاهای ملی و فراملی مبتنی بر رویکردهای برند سازی مکان -

 ارتقاء برابری و دربرگیرندگی اجتماعی فرآیندهای توسعه -

رس و دستبهبود شاخص امنیت غذایی با تأکید بر منابع قابل استطاعت، قابل -
 باکیفیت

 هاییرساختی با تأکید بر شبکهها و خدمات زتوزیع فضایی عادالنۀ فرصت -
 های توسعهپشتیبان به محوریت کانون

 ( و توسعه محورneed basedتوانمندسازی اجتماعات محلی و آموزش نیازمبنا ) -

های همکاری جامعۀ دهی به شبکههای اجتماعی پیوندی و شکلتقویت سرمایه -
 وکاربومی در کسب

 در فرایندهای توسعه پذیری و توانمندسازی اجتماعات محلیمشارکت -

 دارای از طریق هویت برنامهای و فرا منطقهاتصال جامعه محلی به فضای رقابت منطقه -

های پیشرو در توسعه فضایی منطقه گانه قابل استقرار و پروژه ۱۲ی هافعالیت -۶ماده 
 به شرح زیر عبارتند از: ساحلی مکران

 های نفتی و شیمیایی به اضافه "تولیدمواد و فرآورده بر )تولیدبر و انرژیصنایع آب -
 فوالد پایه"(

ن قید و سرزمین و بدو ساخت نیروبر )اشتغال بومی وابسته به دریا -صنایع تولید -
 و ماهیگیری مکان( شیالت

 ی تأمین امنیت سرزمین و دفاعی )اداره امور عمومی و دفاع(هافعالیت -
های مالی و بیمه، بانکداری و گریانی و خدمات پشتیبان آن)واسطهبازرگ -

 حسابرسی و مشاوره(
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بان خدمات پشتی -ونقل و انبارداری و خدمات پشتیبان )لجستیک بندرگاهیحمل -
 گری مالی(بازرگانی و واسطه

 صنایع فرآوری، نگهداری و تبدیلی کشاورزی و شیالت -
 وکار، خرید و تجارت( و بازرگانیوشی )کسبفرفروشی و خردهعمده -
 )اکو توریسم( گردشگری طبیعی با محوریت دریا -
 المللیگردشگری رویدادهای تخصصی بین -
 استخراج معادن و ساخت محصوالت کانی فلزی و غیرفلزی -
 کشاورزی، باغداری )خرما و محصوالت گرمسیری( و شیالت -
 های تجدید پذیر، تأمین آب پایدار و تصفیه فاضالبتولید انرژی -
ی اجرایی ملی و استانی مُکلفند با هماهنگی سازمان هادستگاهتمامی  -۷ماده 

، هاسیاستوبودجه، نسبت به عملیاتی نمودن مفاد سند و لحاظ آن در راهبردها، برنامه
 ی اجرایی و اعتبارات آن دستگاه اقدام نمایند.هاو اقدامات خود در قالب برنامه هافعالیت
های ه، برنامی اجرایی مکلفند بر اساس سند توسعه منطقه ساحلی مکرانهادستگاه -۸ماده 

وبودجه کشور، از جامع و اجرایی دستگاه مربوطه را تهیه و پس از هماهنگی با سازمان برنامه
های مصوب با بت به انجام مطالعات و اجرای پروژههای سنواتی نسمحل اعتبارات بودجه

  اقدام نمایند. خصوصی -اولویت مشارکت عمومی
 



 

 

 

 

 و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسالمی  هاسیاست
  ۲۷/۴/۱۳۹۵مه خ  /دش۹۵/۷۴۱۸شووره    مصووه ه   ۱۸/۱۲/۱۳۹۴مصــــوب  ایران

 1 انقالب فرهنگی شورای عالی

م بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایران کو ضوابط اجرایی حاها سیاست» مصوبه 
شورای عالی انقالب فرهنگی و بنا به پیشنهاد وزارت  ۱۸/۱۲/۱۳۹۴مورخ  ۷۷۶ه در جلسه ک« 

ستاد راهبری اجرای نقشه  ۲۷/۱۱/۱۳۹۴علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس مصوبه مورخ 
 :شودمیبه تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابالغ  شورکجامع علمی 

بر اساس قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  - ۱ماده 
 ۵و  ۲های کلی برنامه ششم توسعه کشور، بندهای سیاست (۷۸) و در راستای اجرای بند

های علم و فناوری ابالغی مقام معظم رهبری و به منظور تحقق شاخص های کلی نظامسیاست
 نقشه»مرتبط با آمایش آموزش عالی و راهبردهای کالن  چشم اندازی نقشه جامع علمی کشور

آن و همچنین توزیع عادالنه منابع، های اجرایی مصوب ذیل و سیاست« جامع علمی کشور
ایجاد فرصت های برابر، توزیع مأموریت آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، استفاده 

ها در از مزیت های منطقه ای، کاهش تمرکز و جلوگیری از تجمع امکانات، مشارکت دانشگاه
                                                      

 ۵/۵/۱۳۹۵: تاريخ روزنامه رسمي ۲۰۷۹۲: شماره انتشار - ۱

 فصل پنجم

آموزش  شیآما ییو ضوابط اجرا هااستیس
 عرصه سالمت و آموزش عالی در ج.ا.ا در  یعال

 رهنگیمصوب شورای عالی انقالب ف



 یقانون نینظم نو درسیستان و بلوچستان و استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۱۵۶

 

 

 نظر آمایش سرزمینیتصمیم گیری و موضوعات ملی و فرااستانی، نظام آموزش عالی کشور از 
 شود:کالن منطقه به شرح زیر تقسیم می ۱۰به 

های تهران، شهید بهشتی، الزهرا " )س(، : شامل دانشگاهو البرز تهران - ۱منطقه  - ۱
 صنعتی شریف، عالمه طباطبایی، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تربیت مدرس، صنعتی

 امیر کبیر، علم و صنعت، هنر، خوارزمی.
های گلستان، گنبد کاووس، علوم : شامل دانشگاهو گلستان ، مازندرانگیالن - ۲منطقه  - ۲

صی ، تخصطبیعی ساری، مازندران، علوم کشاورزی و منابع کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 فناوری های نوین آمل، صنعتی بابل، علم و فناوری مازندران، گیالن، دانشکده آزادشهر.

 های: شامل دانشگاهو زنجان ، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقیاردبیل - ۳منطقه  - ۳
 ،، بناب، مراغه، شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند، هنر اسالمی تبریز، ارومیهتبریز

 صنعتی ارومیه، زنجان، محقق اردبیلی، تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان.
المللی امام خمینی های بین: شامل دانشگاهو قم ، قزوین، مرکزیهمدان - ۴منطقه  - ۴

، تفرش، )ره(، بوعلی سینا، مالیر، سید جمال الدین اسد آبادی، صنعتی همدان، اراک
 صنعتی اراک، حضرت معصومه )س(، صنعتی قم، قم.

های کردستان، : شامل دانشگاهو ایالم ، لرستان، کرمانشاهکردستان - ۵منطقه  - ۵
 رازی، صنعتی کرمانشاه، ایالم، لرستان، آیت الله العظمی بروجردی.

های یزد، صنعتی اری: شامل دانشگاهو چهار محال و بختی ، اصفهانیزد - ۶منطقه  - ۶
، شهر کرد، آیت الله حائری، اردکان، دانشکده فنی اصفهان، اصفهان، هنر اصفهان، کاشان

 .، دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسارو مهندسی گلپایگان
، های شیرازو کهکیلویه و بویراحمد: شامل دانشگاه ، فارسبوشهر - ۷منطقه  - ۷

، ، دانشکده فنی و مهندسی الرسلمان فارسی، صنعتی شیراز، هنر شیراز، فسا، جهرم، یاسوج
 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب )انفکاک(.

ی شهید باهنر هادانشگاه: شامل و سیستان و بلوچستان رمانک، هرمزگان - ۸منطقه  - ۸
ولیعصر  نولوژی پیشرفته، جیرفت،کمیلی صنعتی و تکرمان، صنعتی سیرجان، تحصیالت تک

 ، والیتریایی چابهار، دریانوردی و علوم درفسنجان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، زابل
 ده علوم انسانی در دانشگاه )اصولی( نرجس رفسنجان.کایرانشهر، مجتمع آموزش عالی بم، دانش

شامل  :و سمنان ، خراسان جنوبی، خراسان رضویخراسان شمالی: ۹منطقه  - ۹
، نیشابور، فنی و ، فردوسی مشهدهای دامغان، شاهرود، گرمسار، سمنان، بجنورددانشگاه
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یرجند، ، صنعتی بمهندسی فناوری های نوین قوچان، تربت حیدریه، حکیم سبزواری، بیرجند
گلبهار، دانشکده کشاورزی و  کوثر بجنورد، بزرگمهر قائنات، دانشکده فنی و مهندسی

دامپروری تربت جام، دانشکده کشاورزی شیروان، فرزانگان سمنان )ویژه دختران(، دانشکده 
 فنی و مهندسی )فناوری های نوین( سبزوار.

صنعتی چندی ، های شهید چمران اهواز: شامل دانشگاهخوزستان - ۱۰منطقه  - ۱۰
، صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان، صنعتی شهدای هویزه، علوم و شاپور دزفول، خلیج فارس

 فنون دریایی خرمشهر، کشاورزی و منابع طبیعی رامین.
های پیام نور، علمی ـ کاربردی و فرهنگیان متناسب با وضعیت دانشگاه -۱تبصره 

پیشنهاد وزارت ذی ربط تعیین و به تصویب شورای  های این مصوبه، حسب مورد باسیاست
 عالی انقالب فرهنگی خواهد رسید.

تغییر در حوزه و تعداد مناطق با پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و  -۲تبصره 
 تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی خواهد بود.

ود ساختار مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است به منظور بهب - ۲ماده 
و تصمیم گیری در نظام آموزش عالی و تقویت اختیارات مؤسسات آموزش عالی مناطق مذکور 

، طرح مدیریت هر منطقه را در چارچوب مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی ۱در ماده 
 اجرا نماید.
عالی،  ساماندهی به واحدهای آموزش منظوربهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری  - ۳ماده 

مؤسسات آموزش عالی را تجمیع و ادغام کند، به نحوی که پاسخ گوی نیازهای  تواندیم
 سربار و ارتقای کیفی خدمات شود. یهانهیهزو منجر به کاهش  یامنطقه

یفیت علمی و کارتقای  منظوربهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است  - ۴ماده 
 یبندهرتبو ملی و حمایت ویژه از مؤسسات برتر، طرح  یاقهمنطفرهنگی، پاسخگویی به نیازهای 

شور را تهیه و پس از تصویب در ستاد راهبری اجرای نقشه کو اعتبار سنجی مؤسسات آموزش عالی 
 ، به اجرا درآورد و نتایج اجرای آن را به اطالع عموم برساند.شورکجامع علمی 

ون به نیازهای گوناگ ییگوپاسخ منظوربهعلوم، تحقیقات و فناوری موظف است وزارت  - ۵ماده 
مختلف، طرح مأموریت گرایی مؤسسات آموزش عالی را با توجه به سطوح  یهابخششور در ک

 ند و پس از تصویب به اجرا در آورد.کو خاص تدوین  یامنطقه، ملی، یالمللنیبردی کعمل
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هماهنگی و ایجاد روند یکسان جذب  منظوربهت و فناوری وزارت علوم، تحقیقا - ۶ماده 
دانشجو در مؤسسات آموزش عالی، طرح جامع نظام پذیرش و سنجش آموزش عالی را در کلیه 

 .رساندیم ربطیذآموزشی تدوین کند و به تصویب مرجع  یهانظامزیر 
مهارتی و  یهاشآموزتوجه ویژه به  منظوربهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری  - ۷ماده 

، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ازیموردن یهازیرساختتأمین و تجهیز 
و مهارتی  یاحرفهفنی و  یهاآموزشاجرایی، نظام جامع  یهادستگاهو سایر  وپرورشآموزش

 .رساندیم را تدوین و به تصویب ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
ارتقای سطح اشتغال  منظوربهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است  - ۸ماده 

 های آموزشپذیری، ایجاد تناسب میان تحصیل و نیازهای جامعه و تطبیق محتوای دروس دوره
 ناآموختگدانشهای پیگیر وضعیت اشتغال و کارآفرین عالی با نیازهای شغلی، از دانشگاه

 حمایت ویژه به عمل آورد.
و اجرای این مصوبه همانند اسناد آمایش آموزش  ریزیبرنامههماهنگی و نظارت بر  - ۹ماده 

، بر عهده ستاد عالی مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی
 است. راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

ساالنه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای آمایش آموزش  طوربهستاد موظف است  -تبصره 
 عالی را به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه نماید.

 ۱۸/۱۲/۱۳۹۴مورخ  ۷۷۶تبصره در جلسه  ۳ماده و  ۱۰این مصوبه مشتمل بر  - ۱۰ماده 
 به تصویب رسید.شورای عالی انقالب فرهنگی 

 ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سالمت در جمهوری سیاست
  ۲۰/۲/۱۳۹۴مه خ  /دش۹۴/۳۱۰۳شره    مصه ه   ۸/۲/۱۳۹۴مصوب  اسالمی ایران

 1 شورای عالی انقالب فرهنگی

و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سالمت در جمهوری ها سیاست» مصوبه 
شورای عالی انقالب فرهنگی، بنا به پیشنهاد  ۱۳۹۴/ ۲/ ۸مورخ  ۷۶۲ه در جلسه ک« ن اسالمی ایرا

ستاد راهبری  ۱۳۹۴/ ۲/ ۱مصوبه مورخ  اساس بری و کوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش
 :شودیمبه تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابالغ  شورکاجرای نقشه جامع علمی 

                                                      
 ۳۰/۲/۱۳۹۴تاريخ روزنامه رسمي:   ۲۰۴۴۸شماره انتشار:  - ۱
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 ۱۳شور، بند کلی برنامه پنجم توسعه ک یهاسیاست ۱۳و  ۱۱در اجرای بندهای  ـ۱ماده 
 ۲و  ۱و بندهای  ۱۱و  ۷الن کلی سالمت ابالغی مقام معظم رهبری و راهبردهای ک یهاسیاست

وزیع عادالنه منابع، ایجاد ت منظوربهو  شورکنقشه جامع علمی  ۶الن کاز راهبرد  ۱۴اقدام ملی 
برابر، توزیع مأموریت آموزشی نیروی انسانی متخصص موردنیاز، جلوگیری از  یهافرصت
ات، انکززدایی و جلوگیری از تجمع امک، تمریامنطقه یهاتیمزراری، استفاده از کت یهافعالیت

لی انی، نظام آموزش عااست در موضوعات ملی و فرا هادانشگاهت ک، مشاریریگمیتصمانتقال قدرت 
 :شودمیالن منطقه به شرح زیر تقسیم ک ۱۰سرزمینی به  شینظر آماشور از کسالمت 
 و شاهرود. ، سمنان، بابل، گلستان، مازندرانگیالن یکهای علوم پزششامل دانشگاه ـ منطقه یک:۱
وم عل یهادانشکدهو  ، اردبیل، ارومیهتبریز های علوم پزشکیشامل دانشگاه ـ منطقه دو:۲

 پزشکی مستقر در منطقه.
 .و ایالم ، کردستان، همدانکرمانشاه های علوم پزشکیشامل دانشگاه ـ منطقه سه:۳
های ، دزفول و دانشکده، لرستاناهواز های علوم پزشکیشامل دانشگاه ـ منطقه چهار:۴

 مستقر در منطقه. علوم پزشکی
، ر، بوشه، جهرم، فسا، بندرعباسشیراز های علوم پزشکیشامل دانشگاه ـ منطقه پنج: ۵
 علوم پزشکی مستقر در منطقه. یهادانشکدهو  یاسوج
و  ، البرز، قم، قزوین، اراکزنجان های علوم پزشکیاهشامل دانشگ ـ منطقه شش: ۶

 علوم پزشکی مستقر در منطقه. یهادانشکده
 .و شهرکرد ، کاشان، یزداصفهان های علوم پزشکیشامل دانشگاه ـ منطقه هفت:۷
، رفسنجان، جیرفت، ، زاهدانکرمان های علوم پزشکیشامل دانشگاه ـ منطقه هشت: ۸
 علوم پزشکی مستقر در منطقه. یهادانشکده، بم و زابل
، سبزوار، گناباد، ، بجنورد، بیرجندمشهد های علوم پزشکیشامل دانشگاه ـ منطقه نه:۹
 علوم پزشکی مستقر در منطقه. یهادانشکدهو  هیدریحتربت
، شهید بهشتی، ایران، بقیه ا... )عج(، تهران های علوم پزشکیشامل دانشگاه :ـ منطقه ده۱۰

 .یبخشتوانو بهزیستی و  شاهد، ارتش
تغییر در قلمرو مناطق و تعیین مناطق جدید با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و  ـ۱تبصره 

 خواهد بود. های علوم پزشکیوزش پزشکی و تصویب شورای گسترش دانشگاهآم
عیین ت شدهاشارهدر هر استان یک دانشگاه علوم پزشکی با مأموریت ملی با ضوابط ـ ۲تبصره 
 گردد.و معرفی می
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برنامه توسعه کشور با های شوند در دورههای با مأموریت ملی موظف میدانشگاه ـ۳تبصره 
 ابهای منطقه مربوطه، میزان جذب دانشجو در هر رشته و مقطع تحصیلی را همکاری دانشگاه

( از راهبرد ۱۴اجرایی اقدام ملی ) یهاسیاستبه نیازهای ناحیه آمایشی مربوطه و برحسب  توجه
ظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی )با رعایت مربوط به تن ( نقشه جامع علمی کشور۶کالن )

 مالحظات آمایش سرزمین( تعیین نمایند.
 های غیردولتی با دانشگاه علوم پزشکی مرکز استاننوع تعامل و همکاری دانشگاه ـ۴تبصره 

 ای که میان رئیس دانشگاه و معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان ونامهدر قالب موافقت
 ۳آموزش پزشکی با رعایت مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و ضوابط موضوع تبصره 

 گردد؛ خواهد بود.، تنظیم و مبادله می۲ماده 
سطوح عملکردی و خدمات آموزشی مؤسسات آموزش عالی سالمت کشور  ـ۲ماده 

 شوند.، تعیین میهای علوم پزشکیزیر توسط شورای گسترش دانشگاه صورتبه
در  یه به واسطه سرآمدکاست  یدانشگاه :المللنیبی با مأموریت کـ دانشگاه علوم پزش۱
ژه یمؤثر به و یالمللنیبشور و تعامل کنخبگان  یریارگکجذب و به  ،آموزش و پژوهش یهاحوزه
 .باشندیمرا دارا  یعالآموزش  یالمللنیبان رقابت در بازار کام ،جهان اسالم هایدانشگاهبا 

 هاینشگاهدا یشورک یبندرتبه اساس بر المللنیبت یبا مأمور کیدانشگاه علوم پزش ییشناسا
با استاندارد  یآموزش یهابرنامهاز  یبرخوردار ،آموزش و پژوهش یهاحوزهدر  کیعلوم پزش

 هایدانشگاهبا  کمشتر یو پژوهش یآموزش یهابرنامه یتبادل استاد و دانشجو و اجرا ی،جهان
 .ردیگیمصورت  هادانشگاه یجهان یبندرتبهو رتبه دانشگاه در  یمعتبر جهان

دانشگاهی است که مسئول تأمین و تربیت  ی با مأموریت ملی:کـ دانشگاه علوم پزش۲
رای دکتنیروهای انسانی در سطح تحصیالت تکمیلی )فوق تخصص بالینی، فلوشیپ، 

یومبتخصصی و فوق دکترا(، پژوهش در سطح توسعه مرزهای دانش علوم پزشکی، مدیریت و 
دانش، ارائه خدمات فوق تخصصی تشخیصی و درمانی و مشارکت فعال در  یساز
 .باشدیمحوزه سالمت  یهایگذاراستیس

ر مراکز دانشگاهی است که د ـ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استانی:۳
ای و ، به تربیت نیروهای انسانی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفههااستان

پایه و بالینی و اپیدمولوژیک، با اولویت رفع نیازهای دانشی  یهاپژوهشبالینی، انجام  یهاتخصص
های علوم گاه. دانشپردازندیماستان و ارائه خدمات سطح اول، دوم و سوم سالمت، در سطح استان 

 .دهندیمکماکان با رعایت مفاد این مصوبه به فعالیت خود ادامه  هااستانفعال در غیر مراکز  پزشکی
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 ( باهااستانو ملی )مراکز  یالمللنیببا مأموریت  های علوم پزشکیرؤسای دانشگاه ـ۴
و حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعد از تأیید شورای عالی انقالب پیشنهاد 

 .گردندیمفرهنگی منصوب 
 مراکز و خدمات بهداشتی درمانی مستقر در غیر های علوم پزشکیرؤسای دانشگاه ـ ۵
آمـوزش عالی  یهاجتمعمعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و  یهادانشکده، یاستان

تأیید  و پس از سالمت مستـقر در هر استان، با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکز اسـتان
. اختیارات مالی و اداری با رعایت گردندیموزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب 
 گردد.کلیه مقررات مربوطه و چارچوب فوق، تفویض می

انشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقل: در شرایط ویژه برای د ـ ۶
نفر جمعیت که تقاضای باالیی برای آموزش دانشگاهی  ۵۰۰۰۰۰با بیش از  یهاشهرستان
به توسعه آموزش پزشکی استان و زیرساخت مناسب سالمت شهرستان، به  توجه بادارند، 

های و پس از تصویب در شورای گسترش دانشگاه پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان تأسیس دانشکده علوم پزشکی و  علوم پزشکی

 به تربیت توانندیم هادانشکدهخدمات بهداشتی، درمانی مستقل در آن شهرستان وجود دارد. این 
این  کارشناسی ارشد بپردازند. یهارشتهنیروی انسانی در سطح کاردانی، کارشناسی و بعضی از 

دانشگاه  نظر ریزهای اجرایی، اداری و مالی مستقل بوده و ازنظر آموزشی  نۀیدرزم هادانشکده
 .کنندیمعلوم پزشکی استان فعالیت 

 بهداشت یهاشبکهو پژوهشی  مجتمع آموزش عالی سالمت: با ارتقاء کاربری آموزشیـ ۷
 یهازیرساختو درمانی شهرستان و با توجه به جمعیت شهرستان و میزان برخورداری از 

از دانشگاه علوم  یارمجموعهیز عنوانبهمناسب بهداشتی و درمانی و فضای آموزشی مناسب، 
بهداشت،  وزارت های علوم پزشکیپزشکی استان یا منطقه، با تصویب شورای گسترش دانشگاه

و در قالب  جوارهمدرمان و آموزش پزشکی جهت رفع نیاز نیروی انسانی شهرستان یا مناطق 
 شود.بومی گزینی تشکیل می

 تـشکیل دانشگاه علوم پزشـکی استانی جدید منوط به تشکیل استان جدید است. ـ۱تبصره 
پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مستقل بسیار علوم  یهادانشکدهتشکیل  ـ۲تبصره 

ر حداکث هادانشکدهاست. سطح آموزش در این  شدهنییتعمحدود و منوط به تحصیل شرایط 
در رده کارشناسی ارشد و منوط به تأمین استانداردهای اعتباربخشی مصوب شورای گسترش 

 است. های علوم پزشکیدانشگاه
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از زمان تصویب این مصوبه، تشکیل دانشکده )اعم از پزشکی، دندانپزشکی،  ـ۳تبصره 
های علوم مرتبط با علوم سالمت( فقط در مجموعه دانشگاه یهادانشکدهداروسازی و سایر 

های شگاهناستانی یا ملی و با کسب شرایط الزم و رعایت مصوبات شورای گسترش دا پزشکی
 است. ریپذامکانعلوم پزشکی 

هزار  صدکیبا جـمعیت بیش از  یهاشهرستانآموزش عالی سالمت در  یهامجتمعـ ۳ماده 
 نظر ریز و های علوم پزشکینفر و متناسب با نیاز کشور و با تصویب شورای گسترش دانشگاه

آموزشی  یهامجتمعشوند. سطح تربیت نیرو در این کیل میدانشگاه علوم پزشکی مربوطه تش
 حداکثر کارشناسی و از داوطلبان بومی خواهد بود.

تی، بهداش یهاشبکهآموزش عالی سالمت در هر شهرستان،  یهامجتمعبا تشکیل  تبصره ـ
یکپارچه و در قالب شبکه سالمت )مرکب از  صورتبهدرمانی و مجتمع آموزش عالی سالمت 

رکن بیمارستان اصلی شهرستان، مرکز بهداشت شهرستان و مرکز آموزش به ورزی( فعالیت سه 
خواهند نمود. رئیس مجتمع آموزش عالی سالمت با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، 

 مسئول این شبکه خواهد بود.
کلی  یهاسیاستوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با رعایت  ـ۴ماده 

و نیز مصوبات شورای  ۱۴و  ۱۳(، ۱ـ  ۸سالمت ابالغی مقام معظم رهبری به ویژه بندهای )
عالی انقالب فرهنگی نسبت به ساماندهی واحدهای دانشگاهی موجود و طراحی واحدهای آتی 
طبق سند تفصیلی آمایش سرزمینی آموزش عالی سالمت که به تصویب شورای گسترش 

 خواهد رسید، اقدام نماید. های علوم پزشکیدانشگاه
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پس از یک سال از اجرای  ـ ۵ماده 

این مصوبه، گزارشی از وضعیت اجرای طرح و نواقص احتمالی آن را به شورای عالی انقالب 
 فرهنگی ارائه  نماید.

شورای  ۱۳۹۴/ ۲/ ۸مورخ  ۷۶۲تبصره در جلسه  ۸ماده و  ۶این مصوبه مشتمل بر  ـ ۶ماده 
 عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید.

 ۲/۸/۱۳۹۱مصوب  استانی دانشگاه آزاد اسالمی یامنائتییب و وظایف و اختیارات هکتر 
 1ی عالی انقالب فرهنگیشورا ۱۷/۸/۱۳۹۱مورخ  /دش۹۱/۹۷۱۸مصوبه شماره 

                                                      
 ۲۹/۸/۱۳۹۱ :تاريخ روزنامه رسمي  ۱9۷2۵ :شماره انتشار - ۱
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ر که د«  استانی دانشگاه آزاد اسالمی یامنائتیهترکیب و وظایف و اختیارت » به مصو
شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل  ۲/۸/۹۱مورخ  ۷۲۱جلسه 

 شود:برای اجرا ابالغ می
 : اسالمیاستانی دانشگاه آزاد  یامنائتیهترکیب اعضای ـ  ۱ماده 
 ستانی ا یامنائتیهرئیس  عنوانبهوی  اریاالختتامیا نماینده  ـ رئیس دانشگاه آزاد اسالمی ۱
یر استان و دب رئیس دانشگاه آزاد اسالمی عنوانبه واحد مرکز استان نیتربزرگـ رئیس  ۲

 استانی  یامنائتیه
  مرکز استان جمعهامامـ  ۳
  ـ استاندار ۴
 ـ نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  ۵
 ـ نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ۶
  هادانشگاههبری در ـ نماینده رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم ر ۷
 ـ نماینده شورای عالی انقالب فرهنگی با معرفی دبیرخانه شورا  ۸
برجسته علمی و فرهنگی استان به انتخاب رئیس دانشگاه  یهاتیشخصـ چهار نفر از  ۹

  آزاد اسالمی
رکزی م یامنائتیهخاب برجسته علمی و فرهنگی استان به انت یهاتیشخص ـ دو نفر از ۱۰

  دانشگاه آزاد اسالمی
 ـ دو نفر از رؤسای واحدهای استانی به انتخاب رؤسای واحدهای استان ۱۱

نفر از اعضای فوق رسمیت  ۱۰استانی با حضور حداقل  یامنائتیهجلسات  ـ ۱تبصره 
. در صورت حضور رسدیمر به تصویب نفر از اعضای حاض ۷حداقل  یبارأ هامیتصمدارد و 
 «نفر از اعضاء، مالک اعتبار مصوبات، رأی اکثریت اعضای حاضر خواهد بود. ۱۰بیش از 

 تواندیماز واحدهای استانی رئیس آن واحد  هرکدامبرای  یریگمیتصمـ در هنگام  ۲تبصره 
 استانی شرکت نماید. یامنائتیهبا حق رأی در جلسه 

 .به غیر نیست یواگذارقابلاستانی قائم به شخص است و  یامنائتیهدر عضویت  ـ ۳تبصره 
توسط رئیس  چهارسالهاستانی برای یک دوره  یامنائتیهاحکام اعضای  ـ ۴تبصره 

 استانی صادر خواهد شد. انتخاب مجدد آنان بالمانع است. یامنائتیه
 : اسالمی استانی دانشگاه آزاد یامنائتیهوظایف و اختیارات  ـ ۲ماده 

 واحدهای دانشگاهی مستقر در استان  بلندمدتو  مدتانیمـ تهیه و تدوین برنامه و طرح جامع  ۱
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مالی و اداری هر واحد دانشگاهی  یهانامهآیینـ تهیه و تصویب ساختار تشکیالتی و  ۲
 مستقر در استان 

یاشخاصشگاهی مستقر در استان و همچنین تعیین برای هر واحد دان دارخزانهـ تعیین  ۳
 با رعایت رادارندبانکی به نام آن واحدهای دانشگاهی  یهاحسابحق گشایش و برداشت از  که

 مربوطه  یهادستورالعملمقررات و 
 ـ تعیین حسابرس برای هر واحد دانشگاهی مستقر در استان  ۴
ه هر واحد دانشگاهی مستقر در استان با و ترازنامه سالیان هاحسابـ بررسی و تصویب  ۵

 توجه به گزارش حسابرسی 
 مالی و امکانات برای واحدهای دانشگاهی مستقر در استان  یهاکمکـ جذب  ۶
فرهنگی و  ،پژوهشی ،آموزشی ،مالی و معامالتی یهانامهآیینامل کـ نظارت بر اجرای صحیح و  ۷

نان اداری و تعرفه حقوق و دستمزد و کارکو  یعلمئتیه دانشجویی دانشگاه و مقررات مربوط به اعضاء
 هر واحد دانشگاهی  بلندمدتو  مدتانیمنظارت بر اجرای صحیح برنامه سالیانه و 

ـ تصویب تأسیس، توسعه یا انحالل واحدها و مراکز دانشگاهی در استان در چارچوب  ۸
اوری و بهداشت، درمان و ضوابط شورای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فن

 آموزش پزشکی 
جدید در چارچوب  یهارشتهـ تصویب ظرفیت پذیرش دانشجو و نیز پیشنهاد ایجاد  ۹

 ضوابط شورای گسترش آموزش عالی وزارتین مزبور 
ـ تصویب تغییر میزان و چگونگی دریافت شهریه دانشجویان واحدهای دانشگاهی استان  ۱۰

 زبور در چارچوب ضوابط وزارتین م
 استانی  ئتیهداخلی  نامهآیینـ تنظیم و تصویب  ۱۱
 مالی و معامالتی دانشگاه  نامهآیینـ تصویب اخذ وام و تسهیالت با رعایت کامل  ۱۲
 در استان ...( فرهنگی و ،خدماتی ،تولیدی)ـ تعیین نحوه اداره واحدهای اقتصادی  ۱۳

موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات  استانی در انجام وظایف خود یامنائتیهـ  ۱تبصره 
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و دستورالعمل وزارتین علوم، تحقیقات  ازجملهمرتبط 

 .باشدیمو فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 .شودیمابالغ  امناء استانی با تأیید رئیس دانشگاه آزاد اسالمی ئتیهلیه مصوبات ک ـ ۲تبصره 
شورای عالی  ۲/۸/۱۳۹۱مورخ  ۷۲۱ماده و تبصره در جلسه  ۳ـ این مصوبه در  ۳ماده 

 انقالب فرهنگی به تصویب رسید.



 

 

 

 

  مورخ  ۱۴۷۵۷۵۴شـــماره  «نیســـرزم شیآما یمل یهایریگجهت»ســـند ابالغیه
 ۲۷/۱۲/۱۳۹۹دبیر شورای آمایش سرزمین با اعمال اصالحات  ۶/۸/۱۳۹۶

 سالم و احترام  با
 تیریو مد ریزیبرنامهدر نظام  نیسرزم شیآما یرسالت اصل دیکه مستحضر هست گونههمان

کشور در چارچوب  ییفضا یدهسازماننقشه راه توسعه بلندمدت و  یزیرتوسعه کشور، طرح
 «یگارنندهیآ» قیاز طر نیسرزم شیآما گرید. به عبارت باشدیم یو بخش یامنطقه ،یمل کارمیتقس

الزم  ،بستر«یسازفرصت»و  هابخشمناطق و  یبخشو انتظام «یگذاراستیس» ن،یتوسعه سرزم
 یدستگاه متول عنوانبه. سازمان برنامه و بودجه سازدیمو متوازن را فراهم  داریتوسعه پا یبرا
ضمن استمرار مطالعات و گذشته تالش نموده است تا  قرنمین یدر ط کشور در نیسرزم شیآما
 تیهدا منظوربهالزم  یو رهنمودها هادگاهید ن،یتوسعه سرزم شبردیپ تیضعخود از و یهایابیارز

 .دیارائه نما ییاجرا یهادستگاهتوسعه کشور را به  یو راهبر
جامع از مطالعات  یاستنتاج عنوانبه «نیسرزم شیآما یمل یهایریگجهت»رو سند  نیهم از

گان، ، نخبنظرانصاحب یهادگاهیدنظرات و  یبندجمع زیو ن ریاخ انیسال یط ته درصورت گرف
ارائه  باهدفکشور،  ییاجرا یهادستگاهو کارشناسان توانمند  ییاجرا رانیمد ان،یدانشگاه

 یقلمروها ییفضا یدهسازمان یدرباره چگونگ نیسرزم شیآما یهادگاهیدرهنمودها و 
 و پس نی، تدوهابخش انیم ییافزاهمو  یسازهماهنگو  نیاز سرزم یوربهرهارتقاء  ،ینیسرزم

 ششمفصل

سوابق تدوین اسناد ملی و استانی 
 آمایش سرزمین 
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 ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ خیدر تار ن،یسرزم شیآما یتخصص ونیسیجلسه کم نیدر چند یاز بحث و بررس
 است. دهیسر نیسرزم شیآما یعال یشورا بیبه تصو
 یاهدستگاه هی، کلکشور توسعه یهابرنامه یقانون احکام دائم ۳۲( ماده ۱تبصره ) اساس بر
 تحقق نهیو اجرا کنند که زم میتنظ یاگونهبهخود را  یاتیعمل یهابرنامه اندمکلف ییاجرا
تحقق اهداف  منظوربهسند،  نی. لذا ضمن ارسال ادیفراهم آ نیمسرز شیآما یهایریگجهت

 رمجموعهیزسطوح  یدر تمام دیفرماناست دستور  خواهشمندآن  یو اجرا نیدوموردنظر در ت
 :ردیقرار گ موردتوجه ریآن دستگاه محترم مالحظات ز

 یتیمأموره کشور، ضمن استخراج بندها و موارد مرتبط با حوز ییاجرا یهادستگاهاز  کی هر
 منظوربهالزم  یهابخشنامه ایو  هادستورالعمل دات،یتمه بیتصو و نینسبت به تدو ش،یخو

محترم  نیاهتمام الزم را مبذول دارند. وزراء و معاون هاآناجرا و نظارت بر حسن تحقق 
 یمتول ،یاستان یهاحوزهو استانداران محترم در  یبخش یتیمأمور یهاحوزهدر  جمهورسیرئ
 هستند. نیسرزم شیآما یهایریگجهتتحقق اهداف و  یریگیپ

 هابخشتوسعه  مدتکوتاهو  مدتانیمبلندمدت،  یهاطرحو  هابرنامهاستاد اعم از  یتمام
یم...  و مناطق و هابخشو جامع توسعه  یاستان، اسناد راهبرد شیآما سند ازجمله هااستان ای
 گردند اصالح ایو  نیتدو یریگجهت نیبر ا یمبتن ستیبا

 یو معمار یشهرساز یعال یشورااعم از  هااستانو  هابخشتوسعه  یهاونیسیکمشوراها و  -
مصوبات خود، موارد مطروحه در  یدر تمام ستیبایم هااستان توسعه ریزیبرنامه یشوراها ایو 

 یهابخشنامهکه طبق  یلزوم موارد صورت درسند را به جد مورد لحاظ قرار داده و  نیقالب ا
است  نیسرزم شیآمای عال یشورادر  یریگمیتصمو  یمستلزم بررس نیسرزم شیآما یعال یشورا

 .ندیشورا مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نما نیا رخانهیرا به دب

 شورای عا۲/۵/۱۳۹۶ن مصوب  یسرزم شیآما یمل یهایریگجهت لی مصوب 
 ۲۷/۱۲/۱۳۹۹با اعمال اصالحات  آمایش سرزمین

قانون احکام  ۳۲به استناد ماده  ۲/۵/۱۳۹۶در جلسه مورخ  آمایش سرزمین یعال یشورا
 ملی آمایش سرزمین را به شرح زیر تصویب نمود: یهایریگجهت توسعه یهابرنامهدائمی 

یی است که هاسیاستای از رویکردها، رهنمودها و های ملی آمایش سرزمین مجموعهگیریجهت
ین ا ازآنجاکهگردد. سازمان فضایی مطلوب توسعه می درازمدتمنجر به تحقق تصویر  هاآنرعایت 



 ۱۶۷ تدوین ... :  سوابق ششمبخش دوم: اسناد مصوب آمایش سرزمین/ فصل 

 

 

ذا باشد، لاصول آمایش سرزمین می چهارچوب درملی،  انداز توسعهتصویر، بازتاب سرزمینی  چشم
 نماید.انداز ایفا میدر تحقق اهداف چشم رگذاریتأثاین سند نقشی بسیار مهم و 

ی کلی آمایش سرزمین ابالغیه مقام معظم رهبری مبنی بر تعامل و هاسیاست گرفتن نظربا در 
ی نیآفرنقشاسالمی با تقویت -رانیحوزه تمدن ای ژهیوبههمکاری با کشورهای منطقه و جهان 

سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور در جهت منافع ملی یا مشترک و همچنین روند روبه 
 ای که  طی ده سال گذشته در سطوح ملی وکلی تحوالت گسترده طوربهافزایش تغییرات اقلیمی و 

( ۱۳۸۳وابط ملی آمایش )مصوب سال المللی اتفاق افتاده است، لزوم بازنگری در اولین سند ضبین
ها و رویهباشد؛ بلکه ساختار، روشمطرح گردید. این بازنگری نه تنها شامل مضامین ضوابط می

ی چهارگانه آمایش هامؤلفهسازد رعایت گیرد. خاطرنشان میرا نیز در بر می هاآنهای تدوین 
جغرافیای سرزمینی به عنوان عوامل گرایی، دوراندیشی و توجه به ی، کلنگرجامعسرزمین یعنی 

در بیان فرازهای این سند در سطح راهبردی و کالن مطرح بوده و از ورود به مضامین  کنندهنییتع
 ی مکانی  خارج از حیطه آمایش، اجتناب شده است.هایریگجهینتو  تریجزئ

یت، ساختار ای از بایدها و نبایدها است که الگوی اسکان جمعفرازهای این سند مجموعه
سب با زیربنایی را متنا یهاشبکه، بسط و گسترش یبندشکلو چگونگی  هافعالیتفضایی 

در تمامی مداخالت  هاآننماید. از این رو مراعات اهداف و الزامات اسناد پایه مذکور، تبیین می
 باشد.فضایی بخش دولتی و خصوصی الزامی می

توسعه و بالندگی اقتصادی و  یدر راستان یش سرزمیآما های ملیگیریجهت-۱ماده 
و نیل به  ۱۴۰۴ایران  اندازجانبه و پایدار کشور، تحقق اهداف سند چشمپیشرفت و اقتدار همه

 کارگانه آمایش سرزمین )سازمان فضایی مطلوب و مناسب کشور، در چارچوب اصول هشت
 یهاو تعادل ین،گسترش عدالت اجتماعیسرزم یپارچگیک، وحدت و یاقتصاد یو بازده ییآ

ست و حرا یرانیا - یت اسالمی، حفظ هویعیمنابع طب یایو اح ستیزطی، حفاظت محیامنطقه
ها تیشور و رفع محرومکاقتصاد  یرونیو ب یم روابط درونیل و تنظی، تسهیراث فرهنگیاز م
مل (، مشترعاملیغ پدافندو  یتی، دفاعیات امنشور و مالحظک ییدر مناطق روستا خصوصبه

 بر موارد زیر است:

های آن رعایت تناسب بین نیازهای استقرار فعالیت در یک قلمرو با امکانات و قابلیت -۱
و رعایت مقیاس مناسب اقتصادی برای فعالیت در یک مکان با توجه به ظرفیت و کشش 

 بازارهای داخلی و خارجی 
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ای و های ملی و منطقهو تقویت هویت ملی در طراحی و اجرای طرح افزایش همگرایی -۲
های نسبی مناطق برای تقویت ها و مزیتتخصصی شدن عملکرد اقتصادی بر اساس قابلیت

ها عالیتهمه نوع ف گسترش وای و یکپارچگی ملی و پرهیز از تنوع های متقابل منطقهوابستگی
 در یک قلمرو جغرافیایی 

های ای بخشبخشی و کنترل اقدامات و فرایندهای توسعهازی، انتظامسهماهنگ  -۳
 مختلف اقتصادی 

ی الزامات موردنیاز در قلمروهای سرزمینی سازفراهمبسترسازی، انجام ترتیبات نهادی و  -۴
، زهیباانگهای های انسانی و پرورش انسانهای اجتماعی، توسعه سرمایهارتقاء سرمایه منظوربه

 ارکان توسعه  نیترمهمگرا به عنوان و قانون ریپذنظمگرا، دوست،  جمعتدین، وطنشاداب، م

ی اقتصادی در قلمرو سرزمین در راستای ایجاد هافعالیتتوزیع مناسب جمعیت و  -۵
تعادل بیشتر بین نیمه غربی و شمال غربی کشور و نیمه شرق و جنوب شرقی برمبنای کارایی 

 بر:  دیتأکبا  هاظرفیتو استفاده از  یطیمحستیزی و فرهنگ ،اجتماعی ،اقتصادی

، بندر دریای عمان مراکز جمعیتی سواحل نیترمهم؛ به عنوان یکی از بندر چابهار -
، یالمللی و برخوردار از عملکردهای مرتبط با صنایع دریایی، بازرگانی، انرژاقیانوسی بین

 ؛آموزش عالی و تحقیقات، گردشگری و شیالت

بندر جاسک؛ به عنوان یک مرکز جمعیتی فعال در حوزه صادرات نفت، گاز و  -
 پتروشیمی، بازرگانی و گردشگری؛

، زرآباد و سیریک رک، کناپسابندر ازجمله مکران دار سواحلسایر قلمروهای اولویت -
 .هاآن یهاکرانهپسو 

و افزایش سطح  نواحی کویری توسعه پایدار منظوربهاتخاذ تدابیر و تمهیدات الزم  -
بخشی به اقتصاد و استفاده بهینه از مزیتدر این قلمروها با تکیه بر رونق یریپذتیجمع

 و گردشگری(. ، انرژی خورشیدیهای نسبی )منابع معدنی

های الزم برای استقرار جمعیت در نواحی مستعد از طریق فراهم ساختن ایجاد زمینه -۶
های اقتصادی به ویژه صنعتی و گذاریموردنیاز و افزایش سرمایه ساتیتأسو  هازیرساخت

 خدمات عمومی.

به ویژه  یشهرکالنکنترل رشد جمعیت در مناطق  و تمهیدات مهار و سازوکارهااتخاذ  -۷
و سقف جمعیتی  هاسیاستکشور در چارچوب  یشهرکالنتوسعه  یهاطرحو بازنگری  تهران
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تصویب این سند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری  که تا شش ماه پس از 
 رسد.می آمایش سرزمین یعال یاشوربه تصویب  ربطیذ ینهادهاو  هادستگاه

ی مهاجرت در راستای استراتژی توزیع جمعیت هاانیجرساماندهی و هدایت هدفمند  -۸
 و فعالیت در سرزمین از طریق:

تحول در اقتصاد روستاها و بازگرداندن رونق به اقتصاد روستایی  منظوربهسازی زمینه -
 های محلی..( در چارچوب مقتضیات و مزیت. ی ودستعیصناامداری، )کشاورزی، د

زا، توسعه ارائه خدمات عمومی و ارائه های اشتغالگذاری در طرحتشویق سرمایه -
 ورمنظبهها و تسهیالت متناسب با مقتضیات محلی در روستاها و شهرهای کوچک مشوق

و کاهش روند مهاجرت به ماندگاری جمعیت در شهرهای کوچک و نواحی روستایی 
 و شهرهای پرتراکم شهرهاکالن

از سرزمین با مالحظات  یوربهرهارتقاء  باهدفی شبکه سکونتگاهی کشور دهسازمان -۹
 های موجود محیطی و کاهش مشکالت و چالشزیست

یط مح به جهت لحاظ رویکردهایی چون گسترش حوزه نفوذ اقتصاد کشور در منطقه و -۱۰
 ریزیبرنامهی نوین هامؤلفهآسیای جنوب غربی، تحقق سازمان فضایی مطلوب توسعه کشور، 

و تجارب جدید جهانی و تمرکززدایی از طریق انتخاب مراکز متعدد با اختیارات الزم، شبکه 
 شود.ی میبندطبقهسکونتگاهی شهری کشور در سه الیه 

کشور به عنوان مراکز راهبری، تسهیل و  رزیم یهااستانشامل مراکز  الیه پیرامونی، -
پشتیبانی تعامالت اقتصادی و اجتماعی با کشورهای واقع در عمق راهبردی اقتصادی و 

 در خارج از مرزهای کشور. هاآنسیاسی 

گانه به عنوان مراکز راهبری، تسهیل و  ۹شامل مراکز منتخب مناطق  الیه مرکزی، -
لم و ع یهاحوزهدر  یالمللنیبنی از تعامالت اقتصادی و اجتماعی کشور با جامعه پشتیبا

 وکارکسبخدمات و اطالعات و گسترش ، فناوری، آموزش، تحقیق و توسعه، تبادالت کاال
 با بازارهای جهانی.

ها و شهرهای برخوردار از توانمندی و یا استقرار در شامل مراکز استان الیه میانی، -
های مناسب نسبت به سایر مناطق شهری و روستایی به عنوان مراکز راهبری، تموقعی

تسهیل و پشتیبانی از تعامالت اقتصادی و اجتماعی بین این مراکز با حوزه نفوذ خود، با 
 نمایند.سایر مراکز منتخب الیه میانی و نیز با الیه مرکزی فعالیت می
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خود مشمول اصالحات الزم  تیمأمورقش و گانه متناسب با نهای سهتمام شهرهای الیه
برای ارتقاء عملکردی و زیرساختی گردیده و برخوردار از نهادهای الزم برای ارائه خدمات 

 یهامهارتو تسهیل گسترش تولیدات کاال، خدمات و اطالعات و ارتقاء فناوری و 
 شوند.در درون مرزهای کشور می وکارکسب

حفظ ارتباط پویا و  باهدفهای روستایی ها و عرصهگاهسکونت یدهسازمانتقویت و  -۱۱
بر استقرار صنایع  دیتأکهای ارزش با سازنده بین نواحی شهری و روستایی و تقویت زنجیره

 زاکوچک و اشتغال

های روستایی به شهر های تبدیل و الحاق سکونتگاهبخشی به فرایندها و رویهانتظام -۱۲
 .کشتقابلاز اراضی  وریدر روستاها و حفظ و بهرهماندگاری جمعیت مولد  باهدف

ی اقتصادی در جزایر هافعالیتهای اسکان جمعیت بیشتر و گسترش تقویت زمینه -۱۳
لمروهای و توان محیطی، بازآرایی تعامالت با ق هاظرفیتمتناسب با  کارمیتقسبر  دیتأکبا  فارسجیخل

 ویژه در جزایر راهبردیبه  هاآنو متوازن در  جاور و تمهید ترتیبات توسعه پایدارخشکی م

ی مصوب و مغایر با مالحظات هاطرحها و ممنوعیت تغییر کاربری زمین خارج از برنامه -۱۴
 کارآمد وو  مؤثری نظارتی سازوکارهای از طریق اتخاذ تدابیر، ضوابط و مقررات و طیمحستیز

 قلمرو  ی هرشناختبومهای بازنگری ضوابط و معیارهای تغییر کاربری اراضی متناسب با ویژگی

 شهرهاکالنهای غیررسمی پیرامون شهرها به ویژه ساماندهی سکونتگاه -۱۵

 مؤثرایفای نقش  منظوربهی موردنیاز هازیرساختها، امکانات و سازی زمینهفراهم -۱۶
ر منطقه به ویژه محیط آسیای جنوب غربی و استفاده بهینه از مزیت موقعیت ترانزیتی کشور د

 ( کاال، خدمات، مسافر، انرژی و اطالعاتHUBای کشور به عنوان مرکز مبادله )منطقه

 ییربنایز یهاهکو شب هازیرساختو تقویت  جانبههمهتوسعه  یهانهیزم یسازفراهم -۱۷
 ایتوازن و تعادل منطقه جادیا منظوربهور با اولویت نواحی شرقی و جنوبی کش

 ارتقاء و اصالح ساختار فضایی شبکه ریلی کشور با رویکرد: ،توسعه، تجهیز -۱۸

 المللیبرقراری یا تقویت اتصال شبکه ریلی کشور به خطوط ریلی بین -
لی الملبین ونقلحملتوسعه و تجهیز محورهای اصلی ارتباطی کشور در کریدورهای  -۱۹

ویت ، با اولغربی کشور با تأکید بر تمرکززدایی از تهران –جنوب و شرقی  –ای( شمال جاده)
 های اقتصادی آبی و زمینی کشورمسیرهای منتهی به دروازه
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 ارسفدریای خزر، خلیج بندی بنادر کشور در سواحلتجهیز، تقویت و سطحتوسعه،  -۲۰
المللی با کشورهای همسایه و هدف و استفاده بهینه از متناسب با ارتباطات بین و دریای عمان

 های ساحلی کشور  مزیت
ارتقای  باهدفکشور  های صیادی در سواحلتقویت و ساماندهی بنادر و اسکله -۲۱
 از ذخایر ارزشمند دریاییو حفاظت فعال  وریبهره

 هوایی کشور از طریق: ونقلحملتجهیز و تقویت شبکه توسعه، -۲۲
 تقویت نقش کشور به عنوان کریدور و ترانزیت هوایی  -
 المللی ترانزیت هوایی در سطح بین (HUB)توسعه و تجهیز فرودگاه امام به عنوان هاب  -

 رمنظوبهنتخب مرکزی الیه پیرامونی های شهرهای مارتقای سطح عملکردی فرودگاه -
  هاآنپشتیبانی از ایفای نقش فراملی 

 سازی بسترهای موردنیاز برای توسعه شبکه ارتباطات و انتقال داده از طریق:فراهم -۲۳

های ارتباطات و فناوری اطالعات در سراسر کشور با تعمیم، گسترش و توزیع شبکه-
ی ی اقتصادی و اجتماعهافعالیتیت مناطق مختلف، های کمی و کیفی جمعتوجه به ویژگی

 و استقرار متوازن و متعادل آن در پهنه سرزمین 

ی موردنیاز انتقال و ترانزیت اطالعات در هازیرساختتوسعه و تجهیز  احداث، -
 المللی اطالعاتای و بین( منطقهHUBالمللی از طریق ایجاد خدمات هاب )مقیاس بین

تسهیل دسترسی و  باهدفی ارتباطی و خدماتی گردشگری هازیرساختتوسعه  -۲۴
ها های با ارزش تاریخی ثبت جهانی و ثبت ملی شده و قطباستفاده از اماکن، ابنیه و محوطه

 و مناطق نمونه گردشگری )از جنبه میراث فرهنگی و طبیعی( 

 : ازجملهاولویت برداشت از میادین مشترک نفت و گاز،  -۲۵

با کشورهای کویت، امارات، عربستان سعودی و قطر به ویژه در حوزه مرز جنوبی ) -
 مشترک پارس جنوبی(

 مرز غربی)با کشور عراق( -
 )با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان(مرز شمالی  -
ویژه بادی های تجدیدپذیر )بهدر منابع تولید انرژی و افزایش سهم انرژی یبخشتنوع -۲۶

 بهینه انرژی هر منطقه از کشور متناسب با ظرفیت هر منطقه  نیتأمو خورشیدی( در تولید و 

پتروشیمی و  ،گاز ،نفت)ایجاد و توسعه مناطق ویژه اقتصادی و تخصصی انرژی  -۲۷
 افتهیتوسعه کمتردر مناطق دارای قابلیت با اولویت مناطق  (های نوانرژی
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 رچه بر منابع آب اعمال مدیریت  یکپا -۲۸

 های زیرزمینی و سطحی کشوررویه و ناپایدار از منابع آبممنوعیت برداشت بی -۲۹

 ورودی و خروجی کشور    یهاآب نهیبهمرزی و مدیریت کارآمد و  یهاآبمهار  -۳۰

ها، بر اساس میزان ها، دریاچهها، تاالبرودخانه یطیمحستیزرعایت نیازهای پایه  -۳۱
 های سطحی کشورهای آبریز در مهار و کنترل آبحوضه تحملقابلگی آب و ظرفیت تجدیدشوند

ی جدید در قلمروهای راهبردی با استفاده از هافعالیتآب موردنیاز توسعه  نیتأم -۳۲
)سواحل دریای عمان با اولویت سواحل از آب دریا ییزدانمکاز طریق  ازجملههای جدید روش
 مالحظات اکولوژیکی یرینظرگ درسواحل جنوبی کشور با  کرانهپس( و نقاط واقع در مکران

 الزم و حفاظت از اکوسیستم دریا

بر در ی اقتصادی آبهافعالیتتوجه به محدودیت منابع آب در جانمایی و استقرار  -۳۳
 قلمروهای مختلف کشور 

قال، ، انتنیتأمی استحصال، هاطرحالحظات ژئوپلیتیکی و اکولوژیکی در رعایت م -۳۴
 ای و محلی.توزیع و مصرف آب در سطوح فراملی، ملی، منطقه

 افزایش تراز مثبت آب مجازی در تجارت کاال  -۳۵

ها و در تخصیص آب از سدها به نفع تقویت مخازن دریاچه دنظریتجدبازنگری و  -۳۶
 هاها و تاالبرودخانه یطیمحستیزهای و حفظ حقابه دستنییپاها در تاالب

با  متناسب دشوندهیتجدکاهش نسبت حجم آب مصرفی کل کشور به حجم منابع آب  -۳۷
 ظرفیت هر منطقه 

و تضمین پایداری دریافت آب از منابع  نیتأم منظوربهاستفاده بهینه از دیپلماسی  -۳۸
 ای ژئوپلیتیکیها و تهدیدهفرصت بامالحظه یمرزبرون

و  یدارآبخوانی سد، آبخیزداری، هاطرحایجاد تناسب و هماهنگی در اجرای  -۳۹
 دستنییپاآبیاری و زهکشی  یهاشبکه

ایجاد تحول متناسب با  منظوربهبخش کشاورزی در پهنه سرزمین  یدهسازمان -۴۰
 ذاییامنیت غ نیتأمو  وریمقتضیات اقلیمی، ارتقاء بهره

بر ارزش  دیتأکها )واحدهای هیدرولوژیکی( با تدوین الگوهای بهینه کشت در دشت -۴۱
 اقتصادی آب 
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های مناسب آبیاری متناسب با شرایط اقلیمی روش یریکارگبهآب و  وریارتقای بهره -۴۲
های ناشی  ه به محدودیتجویی و استفاده بهینه از منابع آب با توجای در راستای صرفهو منطقه

 از تغییرات آب و هوایی
ها با اجرای حفاظت، پیشگیری و کاهش آلودگی و فرسایش خاک و تغذیه آبخوان -۴۳

 های آبخیز کشورداری در حوضهعملیات آبخیزداری و آبخوان

محدودیت کشت محصوالت با نیاز آبی باال در فضاهای باز و جایگزینی در موارد  -۴۴
 اییق کشت گلخانهممکن از طر

بهینه از منابع پایه )آب،  یبرداربهرههای آبخیز برای مدیریت جامع و یکپارچه حوضه -۴۵
 خاک و پوشش گیاهی(

 ر ی قلمروهای مختلف کشوهاتیباقابلهای کشت و صنعت متناسب ایجاد و توسعه مجتمع -۴۶

 نی پسین و پیشیساماندهی روابط بین بخش کشاورزی و صنعت متناسب با نیازها -۴۷
 بخش کشاورزی و مقتضیات سرزمینی

ایران در کشورهایی دیگر که  ینیسرزم فراهای های توسعه کشتگسترش زمینه -۴۸
 قلمروهای مستعد کشاورزی دارند.

 و مراتع کشور  هاجنگلتوسعه، حفاظت و احیاء  -۴۹

 دور و سرزمینی یهابآ در توسعه پرورش و صید آبزیان -۵۰

 منظوربههای دو یا چندجانبه با کشورهای منطقه ارتقاء سطح تعامالت و همکاری -۵۱
در  زگردهایرو منابع طبیعی و مقابله با آثار منتج از تغییرات اقلیمی و  زیستحفاظت از محیط
 ای.های منطقهها و پیماننامهها، موافقتها، کنوانسیونها، معاهدهنامهچارچوب تفاهم

محیطی)توان اکولوژیک و ظرفیت تحمل محیطالزام به رعایت مالحظات زیست -۵۲
 ای در پهنه سرزمینی توسعههافعالیت( در استقرار زیست

مندی جوامع ژنتیکی و زمینه سازی برای بهره ریذخاحفاظت از تنوع زیستی و حفظ  -۵۳
 ن در زمینه هایی مانند گردشگری طبیعیمحلی از آ

 دهندهشکلهای های روان و مهار کانونزایی و تثبیت شنزدایی، جلوگیری از بیابانبیابان -۵۴
 گیری از توسعه پوشش گیاهی متناسب با مقتضیات محلیبا اولویت مناطق بحرانی و بهره گردها زیر

نسبی و رقابتی و تکمیل  یهاتیمزه های صنعتی با توجه بشناسایی و ایجاد خوشه -۵۵
 ی مبتنی بر منابع در قلمروهای جغرافیایی هافعالیتزنجیره ارزش 
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دریایی در جوار بنادر  ونقلحملتوسعه صنایع دریایی و تعمیر و خدمات وسایط  -۵۶
  یطیمحستیزاصلی با رعایت مالحظات 

در پهنه سرزمین  نعتیها و نواحی صهای صنعتی اعم از شهرکساماندهی مجتمع -۵۷
 ی هر یک از قلمروهای جغرافیایی هاظرفیتمتناسب با مقتضیات و 

صنایع فلزات  ازجملهبر ی صنعتی پایه و آبهافعالیتتوسعه و ساماندهی مجدد  -۵۸
مبتنی  یگذارهیسرمااساسی و پاالیشگاهی و پتروشیمی )به ویژه صنایع باالدستی( دارای اولویت 

مالحظات دفاعی، امنیتی و  نیتأمخوراک موردنیاز و  نیتأمبر الزامات محدودیت منابع آب، 
س از پ و به ویژه دریای عمان فارسجیخل در سواحل هاآنبر استقرار  دیتأکپدافند غیرعامل با 

 یطیمحستیز انجام ارزیابی راهبردی

کشورهای منطقه به ویژه محیط آسیای  ازیموردنکاالهای  دکنندهیتولتوسعه صنایع  -۵۹
 مرتبط  های مرزیجنوب غربی با اولویت استقرار در استان

معدنی، استقرار صنایع  ریذخااستقرار صنایع فراوری اولیه منابع معدنی در جوار  -۶۰
در مکان مناسب و استقرار صنایع مصرفی متناسب با موقعیت مکانی  ایمایهسرای و واسطه

 بازارهای نهاده و محصول.

براساس  گانه۹و برتر در مراکز راهبری مناطق  های نوینتوسعه صنایع مبتنی بر فناوری -۶۱
 نسبی و رقابتی یهاتیمز

ه اقتصادی کشور به قطب پردازش صادرات، جذب تحول در کارکرد مناطق آزاد و ویژ -۶۲
عه اقتصادی ها به پیشران توسسرمایه و تکنولوژی، ارتقاء پیوند منطقه با اقتصاد استان، تبدیل آن

 قلمروهای سرزمینی و پیشرو در توسعه ملی

بر اساس مطالعات  صرفاًایجاد  مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید در پهنه سرزمین  -۶۳
 رزمینآمایش س

ای و بنادر خشک در کشور المللی، ملی و منطقهتوسعه و تجهیز باراندازهای بین -۶۴
قتصاد و ایجاد تحرک در ا پشتیبانی توسعه بازرگانی و امور تولیدی در نقاط دور از ساحل باهدف

 آمایش سرزمین یعال یشورانواحی پیرامونی بر اساس فهرست مورد تصویب 

ایجاد مرکزیت  باهدف ۱دانشگاهی در شهرهای منتخب -های علمیتوسعه و تقویت قطب -۶۵
 و تربیت و پرورش نیروی انسانی موردنیاز برای توسعه. جوارهمآموزشی در میان کشورهای 

                                                      
 وم، تحقیقات و فناوریبه پیشنهاد وزارت عل - ۱
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صی آوری و مراکز تخص، مراکز رشد،کریدورهای علم و فنهاپارکی هافعالیتتوسعه  -۶۶
ICT فناوری اطالعات و ارتباطات( در سرزمین متناسب با موقعیت تخصصی عملکرد هر قلمرو( 

متناسب با عملکرد تخصصی هر  یآموزمهارتای و حرفه -ی فنیهاآموزشتوسعه  -۶۷
سازی برای توسعه مشاغل متناسب زمینه باهدفقلمرو به ویژه در نواحی مرزی و حاشیه شهرها 

 هاو کاهش مهاجرتبا مقتضیات محلی 

استفاده از ترکیب صنایع، کریدورهای فناوری اطالعات، مراکز تحقیق و توسعه و  -۶۸
 آموخته برای برپایی قلمروهای اسکان جمعیتنیروی انسانی دانش

ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در سطح کشور توزیع جغرافیایی و ساماندهی دانشگاه -۶۹
ای و استانی و های توسعه ملی، منطقهمقتضیات و اولویت ها بر اساسو جذب دانشجوی آن

 هر منطقه یهاژهیو کار

ر و مناطق کشور به ویژه د هااستانی اجتماعی، فرهنگی و علمی هاظرفیتبر استفاده از  دیتأک -۷۰
با محدود نمودن توسعه کمی سطوح پایین آموزش عالی به نفع سطوح باالتر )تحصیالت  شهرهاکالن
ی هایهمکاربرای توسعه  هاآنی آورفنی( و ارتقای سطح کیفی آموزش عالی و مراکز پژوهشی و تکمیل
 ی و ایفای نقش واسط بین کشورهای منطقه و کشورهای پیشرفته علمی.المللنیبعلمی 

طراحی و ساخت فضاهای تربیتی متناسب با اقتضائات برنامه درسی، استانداردهای   -۷۱
 تی، اصول شهرسازی و معماری و شرایط اقلیمیتربیتی، تحوالت جمعی

ای، خدماتی و ی توسعههاطرحهای نیروی انسانی برای الزام به تهیه پیوست نیازمندی -۷۲
 تولیدی عمده برای تعیین نیازهای آموزشی آن در منطقه

ی هافعالیتها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی متناسب با گرا شدن دانشگاهتیمأمور -۷۳
 ای و استانیالمللی، ملی، منطقهاستقرار و حوزه عملکردی آن در سطوح بین محل

ریزی شبکه بهداشت و دسترسی عادالنه به خدمات سالمت در کشور از طریق طرح -۷۴
 ارائه خدمات در پهنه سرزمین یبندسطحدرمان مبتنی بر 

ی قطب پزشک توسعه و تجهیز مراکز گردشگری سالمت در کشور و تبدیل ایران به -۷۵
منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسالم از طریق ایجاد مراکز درمانی تجهیز شده و روزآمد و 

 بخشی به گردشگری سالمت و پزشکی در مناطق و شهرهای دارای قابلیت رونق

سازی تحقق عدالت توسعه رفاه و تأمین اجتماعی در نواحی مختلف کشور و زمینه  -۷۶
و  یمندسازتواناجتماعی با تأکید بر  یهابیآسین، کاهش فقر، نابرابری و فراگیر در پهنه سرزم

 حداکثر استفاده از مشارکت مردم 
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های طبیعی، تاریخی، مذهبی، فرهنگی، و جاذبه هاظرفیتصیانت و استفاده بهینه از  -۷۷
اد صعلمی، ورزشی و سالمت در هر منطقه برای رونق و ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در اقت

 یالمللنیبملی و دستیابی به سهم مناسب در اقتصاد 

های ملی اعم از دولتی و گذاریسرمایه یدهجهتتوسعه و آبادانی نواحی مرزی و  -۷۸
 یهاتیمزغیردولتی به نواحی مرزی و رونق بخشی به صنعت گردشگری و بازرگانی بر اساس 

 فرهنگی و سیاسی ،اعیهای اجتمبر تقویت همگرایی دیتأکنسبی و رقابتی با 

جانبه و حداکثری منافع ملی و حقوق سرزمینی کشور در قلمروهای پیرامونی همه نیتأم -۷۹
 ی موردنیاز و پیگیری ترتیبات دیپلماتیک و حقوقی الزم.هازیرساختسازی از طریق فراهم

ع یرعایت مالحظات امنیتی، دفاعی و پدافند غیرعامل کشور در ساخت، توسعه و توز -۸۰
 جغرافیای سیاسی قلمروهای سرزمینی یهامؤلفهدر کشور متناسب با  هازیرساخت

استفاده مناسب از جغرافیای طبیعی و خصوصیات ژئومورفولوژیک قلمروهای  -۸۱
 ی حیاتی، حساس و مهمهاطرحسرزمینی در ارتقاء امنیت و پدافند غیرعامل استقرار صنایع و 

امنیت ملی( در محدوده  یعال یشورامطابق تعاریف عدم استقرار صنایع پرخطر ) -۸۲ 
 ازیموردنهای ایمنی و امنیتی ها و رعایت حریمسکونتگاه

ایرانی اقوام مختلف و مشارکت آنان  –تقویت انسجام ملی و ارتقاء هویت اسالمی  -۸۳
 در اداره امور، توسعه و امنیت مناطق مختلف کشور 

اخل کشور با رویکرد وحدت و یکپارچگی اجتماعی تقویت پیوندهای مناطق مرزی با د -۸۴
 های اجتماعی ملی در پهنه سرزمینو ارتقاء سرمایه

، ربطیذی اجرایی هادستگاهسازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری و تعامل با  -۲ماده 
نظارتی  ،های اجراییپس از تصویب این سند، نسبت به تدوین اسناد و دستورالعمل سال کیتا 
 یسازهنینهادبسترسازی برای تحقق این سند و  باهدفارزیابی عملکرد موردنیاز  یهاشاخص و
 ۱ای اقدام نماید.ای ملی و منطقهدر فرایندهای توسعه هاآن

                                                      
های ملی آمایش سرزمین مصوب گیریسند ملی آمایش سرزمین،   با توجه اینکه جهت ۶ماده  ۲بر اساس تبصره  ۱

این سند ملی آمایش سرزمین،  ۴در تدوین این سند موردتوجه بوده است، لذا ماده  ۲/۵/۹۹شورای عالی مورخ 
 شود. ها میگیریجهت ۴و  ۳جایگزین مواد 
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    مورخ  آمایش ســـرزمین یعال یشـــوراپیوســـت: منطقه بندی کشـــور مصـــوب
۲/۵/۱۳۹۶ 

 هنام منطق هااستان

 ۱ و سمنان ،گلستان، مازندرانگیالن

 ۲  و کردستان ، اردبیل، آذربایجان غربیآذربایجان شرقی

 ۳ و ایالم ، لرستان، کرمانشاههمدان

 ۴ و خوزستان ، چهارمحال و بختیاریاصفهان

 ۵ ، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهرفارس

 ۶ و البرز ، قمهرانت

 ۷ مرکزی ، قزوینزنجان

 ۸ و هرمزگان ، سیستان و بلوچستان، کرمانیزد  

 ۹   ، خراسان شمالیخراسان رضوی ،خراسان جنوبی

 ما یمل ضــــوابط ماره  نیســــرزم شیآ به شــــ مورخ  ه۳۱۶۱۱ت ۴۱۲۷۹مصــــو
 با اعمال اصالحات وزیرانهیئت ۴/۹/۱۳۸۳

مورخ  ۱۰۱.۱۳۴۱۰۸شماره  شنهادیبنا به پ ۶/۸/۱۳۸۳در جلسه مورخ  رانیوزهیئت
ون و هشتم قان یو س کصدیکشور و به استناد اصل  ریزیبرنامهو  تیریمد سازمان ۲۵/۷/۱۳۸۳

 نمود: بیتصو ریرا به شرح ز نیسرزم شیآما یملضوابط  رانیا یاسالم یجمهور یاساس
 ازاندسند چشم ییفضا نییتب یکه در راستا نیسرزم شیآما یمل یهایریگجهت -۱ ماده
اصول  بر یالزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت کشور و مبتن میو ترس رانیا یاسالم یجمهور

وحدت  ،یاقتصاد یو بازده ییکارآ ،یو دفاع یتیمالحظات امن شامل ،نیسرزم شیمصوب آما
 ستیزطیحفاظت مح ،یامنطقه یهاو تعادل یگسترش عدالت اجتماع ،نیمسرز یکپارچگیو 
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و  لیتسه ،یفرهنگ راثیو حراست از م یرانیا ،یاسالم تیحفظ هو ،یعینابع طبم یایو اح
خصوص در مناطق هب ها،تیاقتصاد کشور، رفع محروم یرونیو ب یروابط درون میتنظ

 :گرددیم نییتع ری، به شرح زشده است میکشور تنظ ییروستا
و  تهران ژهیوشور، بهدر مناطق پرتراکم ک تیو فعال تیکاهش تمرکز و تراکم جمع -۱

 یدگرگون قیمناطق از طر نیدر ا هافعالیتو  تیرشد جمع و مهار روند رو به اصفهان
 هیپادانش یهافعالیت سهم شیافزا یها در راستاآن یو خدمات یصنعت یهافعالیتساختار 

 .کشوریهااستان گری، به دمناطق نیبه ا لیمتما یهاگذاریسرمایه تیهدا یبرا یسازنهیو زم
 یو شهرها یالمللنیبا عملکرد ب یعنوان مرکزبه نقش و عملکرد شهر تهران رییتغ -۲

 یبرا یبا عملکرد فرامل یمرکز عنوانبه و کرمانشاه اهواز ،رازیش ،زی، تبر، مشهداصفهان
 .خاص یعملکرد ایو  ییایجغراف یهادر حوزه یپوشش خدمات

 یها به نحوآن زیبزرگ و متوسط کشور و تجه یاز شهرها افتهیسازمان یهاشبکه جادیا -۳
( را ۲موضوع بند ) یشهرها فیاز وظا یبخش شیمنطقه تحت نفوذ خو که بتوانند در سطوح

 .ندیمشارکت نما ،یاو منطقه یکار مل میتقس کیتمرکز درعدم یدر راستا عهده گرفته وبه
 ،یمراکز آموزش زیو گسترش و تجه وریافن، پژوهش و ، آموزشتوسعه علوم -۴
 ،نینو یهایوراتأکید بر توسعه فنکشور )با  یورافن -یعلمیهاپارکها و شهرک ،یپژوهش

 یازهای( متناسب با ن..و یناتوتکنولوژ ،یوتکنولوژی، باطالعات و ارتباطات وریافن رینظ
سهم  کاهش یدر راستا منطقههر یبوم یو استعدادها هاتیبر قابل هیبا تک و یاو منطقه یمل

 .یمل داتیسهم در تول شیو افزا یعیمنابع طب
ا و مناطق کشور، هاستان یو علم یفرهنگ ،یاجتماع یهاظرفیتبر استفاده از  تأکید -۵

با محدود نمودن توسعه  زدیو  اهواز ،زی، تبر، مشهداصفهان ،رازی، شتهران یشهرها ژهیوبه
آموزش  مؤسسات یفیسطح ک یباالتر و ارتقابه نفع سطوح  یآموزش عال نییسطوح پا یکم
 یفایو ا یالمللنیب یعلم یهاهمکاریتوسعه  یها براآن یوراو فن یپژوهشو مراکز  یعال

 .یعلم شرفتهیپ یمنطقه و کشورها یکشورها نینقش واسط ب
حمل و  یدورهایکشور در کر یارتباط یاصل یاز محورها یادهیگز زیتوسعه و تجه -۶
در  دارتیاولو یعنوان محورهاکشور به یغرب -یو شرق یجنوب -یشمال یالمللنینقل ب
 ییزدابر تمرکز تأکیدکشور با  یممتاز ارتباط تیاستفاده مناسب از موقع ی، براتوسعه
 .نیگزیجا یرهایاز مس دهو استفا از تهران یارتباط
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 یتیمراکز جمع یهاو توان هاظرفیتاستفاده حداکثر از  یالزم برا یسازنهیزم -۷
داشت ( در حفظ و نگهکوچک یشهرها، شهرها -وچک و پراکنده )روستاها، روستاک

 جادیا ،هافعالیت یبا متنوع ساز تیاستقرار جمع یتعادل در الگو یو برقرار تیجمع
 .مراکز نیقابل استقرار در ا یو خدمات یتصنع یهافعالیتنقش  شیاشتغال و افزا

آب و خدمات منابع  تأمین ژهیوبه ،ییربنایز یهاو شبکه هازیرساختتوسعه  -۸
کمتر  یهااستان مناطق و یشده برا ینیبشیپ تیو جمع تیفعالمتناسب با سهم  یاجتماع
 .ابدیها در بلندمدت تحقق آن یاقتصاد یکشور هر چند که بازده افتهیتوسعه
در سطح کشور با استفاده از ابزار  تیجمع بیو ترک عیدر توز یتعادل نسب جادیا -۹

، در محور شرق یتیو امن یاجتماع ،یاقتصاد طیو بهبود شرا هااختزیرسو  تیاستقرار فعال
و  کیدر مناطق استراتژ تیجمع یو استقرار اراد یمرکز تیجمعجنوب و مناطق کم

 درها و مناطق مختلف عرصه یطیبا توجه به توان مح ،عهتوس تیقابل یدارا یهاکانون
 .یتیو فعال یتیجمع یهایبارگذار گونهنیا

 تیو ظرف یطی، توان محمتناسب با منابع تیو فعال تیجمع عیبه توز یبخشتعادل -۱۰
و  یدولت در مناطق غرب یاتوسعه فیوظا یبر ابعاد اجتماع تأکیدها، با بومستیتحمل ز
 ،یتوسعه در مناطق شرق ازیموردن یو اجتماع یکیزیف یهاظرفیت جادیو تمرکز بر ا یشمال
 :لیکشور، به شرح ذ یمرکزت یجمعمناطق کم یجنوب

 کشور: یمرکز تیجمعو مناطق کم یجنوب ،یدر مناطق شرق -الف
استقرار  یسازنهیزم یمناطق برا نیا ییربنایز یهاتوسعه شبکه -۱ -الف
 .تیمتناسب با استقرار جمع یو توسعه خدمات اجتماع هافعالیت
و  فارس جی، خلعمان یایدر سواحل هیحاش یتیمراکز جمع تیتقو -۲ -الف

، باتوجه مناطق نیاز مراکز گسترش توسعه در ا یامجموعه جادیمنظور اشرق کشور به
 یمرکز یهادشت یمعدن ری، ذخاحوزه جنوب یاز منابع انرژ یبردارانداز بهرهبه چشم
 دگاهیمناطق از د نیو توان ا ییایدر عیو صنا التیش ،نیسرزم یو جنوب

 .یو گردشگر یبازرگان یتیترانز
 در سواحل یاهیدورافتاده و حاش یدر نواح ینقاط زیو تجه نییتع -۳ -الف
با هدف  ،ینواح نیو بسط توسعه در ا عیتسر ی( در راستاعمان یایدر ژهیو)به جنوب

 .کشور یو جنوب یشرق ینواح یتیترانز یهاتحرک در شبکه جادیا
 .یریمناطق کو داریبه توسعه پا ژهیتوجه و -۴ -الف
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 کشور: یو شمال یدر مناطق غرب -ب
ت جه نیکه از ا یموجود در مناطق ییربنایز یهاظرفیتاز  نهیاستفاده به -۱ -ب
و  هاگذاریسرمایه یدر بازده عیو تسر زانیدر م ییجوصرفه تیبا ن اند،افتهیتوسعه 

 .مناطق نیدر ا یامکانات بخش خصوص یریبه کارگ تیاولو
 یهاتیمناطق مستعد، متناسب با قابل ییربنایز یهاشبکه یرفع تنگناها -۲ -ب

 .مناطق نیا یو خدمات یدیتول
 نیدر ا تیو فعال ستیمراکز ز افتهیاز شبکه نسبتًا توسعه  یبرداربهره -۳ -ب

 یهافعالیتبر توسعه  تأکیدها، با آن نیب یر تخصصکا میمناطق با اعمال تقس
 .یو بازرگان یگردشگر ،یصنعت ،یکشاورز

 یدر راستا یامنطقهنیدرون و ب یو فرهنگ یاجتماع ،یگسترش تعامل اقتصاد -۱۱
 .یمل یهمبستگ تیتقو

ر کا بو ات ینگردر تعامل با برون یاسالم -یرانیا تیهو ییایبر حفظ و پو تأکید -۱۲
 .یدر ابعاد درون یو انسجام وحدت مل میتحک یبرا تیهو نیا

حراست از »و  »زیستمحیطحفاظت از »، »یو دفاع یتیامن»مالحظات  تیرعا -۱۳
که با توجه به  ییهادر محدوده ژهیوبه ،تیو فعال تیدر استقرار جمع »یفرهنگ راثیم

 .است یها الزامآن توسعه در عیتسر ایمحدود نمودن و  ،ادشدهیمالحظات 
 سطح شیو افزا یزندگ طیبهبود شرا یبرا یمناطق مرز شیخاص بر آما تأکید -۱۴
 .کشور یمرزها تیامن یارتقا منظوربهمناطق  نایتوسعه
 طیاستفاده از شرا لیاز قب ،رعاملیپدافند غ یو الگو یمنیاصول ا تیرعا -۱۵
امن  یهاانتخاب عرصه ،نیمناسب در پهنه سرزم یندگپراک ،یعیطب و عوارض ییایجغراف

 هافعالیتو  تیدر استقرار جمع نهیبه اسیو انتخاب مق رمترقبهیو غ یعیبه لحاظ سوانح طب
 .یدفاع مناسب از پوشش یمندو بهره داتیدر برابر تهد یریپذبیکاهش آس یدر راستا
بع منابا توجه به  ،نیپهنه سرزم و پراکنش آن در تیجمع شیتعادل در افزا جادیا -۱۶

طور متوسط کشور ساالنه به تیجمع یعیکه نرخ رشد طبیطوربه و امکانات مناطق مختلف
طور کشور ساالنه به یهاشهرستاناز  کیهر  تیجمع یعیدرصد و نرخ رشد طب کیاز 

 .نرود، فراتر ٪۵/۱متوسط از 
تعادل در  یف کشور و برقراردر مناطق مختل یتوسعه رفاه و تأمین اجتماع -۱۷
 یاهگروه یاجتماع -یاقتصاد یبا تأکید بر توانمندساز یآن در سطح مل یاصل یهاشاخص
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براساس مشارکت  یرفاه اجتماع یکاهش فقر و ارتقا یجبران یهاسیاست یو اجرا ریپذبیآس
 .مردم

 هیافتتر توسعهکمزنان و جوانان در مناطق  یبرا ژهیو، بهگسترش آموزش و بهداشت -۱۸
ز ا یریو جلوگ یمنابع انسان تیفیک یمنظور ارتقادر معرض خطر، به یاجتماع یهاو گروه

 .ناسالم یهانسل دیتول
 :قیها از طرمهاجرت انیهدفمند جر تیو هدا یسامانده -۱۹

و جذب و نگهداشت  یگذارهیو سرما تی، فعالاشتغال یهانهیزم جادیا -الف
 .تیقابل یمهاجرفرست دارا در مناطق نیکارآفر یروهاین

 رشیتوان پذ یدر مناطق دارا نیاشتغال و اسکان مهاجر دیمراکز جد یسامانده -ب
 .یو خدمات یدیتول دیجد یهاگذاریسرمایهمتناسب با  تیجمع
و  مدرن ار،دیپا یبه کشاورز یابیدست یدر راستا یتحول ساختار بخش کشاورز -۲۰
 نیشاغل زیکه عالوه بر جذب سرر یاگونه، بهو خدمات صنعتیهاو توسعه بخش یرقابت

أمین ت زیکشور را ن ازیموردن یشغل دیجد یها، فرصتبخش نیاز ا یبانیو پشت یکشاورز
 .ندینما

توسعه  یو امکانات آب و خاک برا یعیطب یهاتیاز قابل داریاستفاده پا -۲۱
به ،یاورزمستعد کش یمرتبط با آن در نواح یلیوابسته و تبد عیو صنا یشاورزک یهافعالیت

و  ییغذا تیبه امن یابیدستیکشور، در راستا یو جنوب غرب یغرب ،یشمال یدر نواح ژهیو
 .یورزتوسعه صادرات محصوالت کشا

 بر: تأکیدبا  ،یمصارف کشاورز یآب برا یهاتیتوجه به محدود -۲۲
توسعه  ،یاریمدرن آب یهاوهی، شاندمان آب با استفاده از مهار آبر شیافزا -الف

 ر،یکو هیدر مناطق حاش ویژهبهآب کشور، در مناطق کم یامتراکم و گلخانه دیتول یهاوهیش
 و ، هرمزگانکرمان ،ی، خراسان جنوبو بلوچستان ستانی، سسمنان ،زدی یهااستان مانند
 .و اصفهان فارس یهااستان از ییهابخش
جذب و نگهداشت  یبرا یو خدمات یمعدن ،یصنعت یهافعالیتسهم  شیافزا -ب
 .مناطق نیدر ا تیجمع
 یبرا ،یطیمح یها، با توجه به حفظ تعادلآب یاحوضهنیانتقال درون و ب -ج

 .، خدمات و صنعتمصارف شرب
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 ینسب یهاتیاز مز یکیعنوان کشور به یمعدن یهاتیاز قابل یداربرتوسعه بهره -۲۳
و کاهش صادرات مواد خام  یمعدن یفرآور اتیبر حداکثر نمودن عمل تأکیدبا  ،نیسرزم
 .انجامدیب یبخش در اقتصاد مل نیسهم ا شیکه به افزا یاگونهبه یمعدن

)ذوب فلزات و  یمعدن و عیصنا ،یمیو پتروش ییایمیش عیبر توسعه صنا تأکید -۲۴
 دار،تیاولو عیصنا عنوانبه ICT عیمرتبط با حمل و نقل و صنا عی(، صنایرفلزیغ یهایکان

 .عیصنا نیکشور در ا ینسب یهاتیبا توجه به مز
نفت و گاز و استفاده  میعظ ریاز ذخا یبرداراکتشاف و بهره یهاظرفیت شیافزا -۲۵

و  یدستباال عیصنا تیبر تقو یمبتن یصنعت یهاعالیتفتوسعه  یمنابع در راستا نیاز ا
 نیادیاز م یردارببهره تیبر اولو تأکیدبا  د،یتول یهارهیزنج لینفت و گاز و تکم یدستنییپا

 .یمواد خام نفت دورمشترک و کاهش ص
بر نفت و گاز در مناطق مواجه با  یمبتن یصنعت یهافعالیتبر توسعه  تأکید -۲۶
 ،کیاستراتژ تیو برخوردار از اهم یاقتصاد یهافعالیت ریتوسعه سا یبرا ییهاتیمحدود

و  مانع یایو در فارس جیخل کشور، سواحل یجنوب شرق یافتهکمتر توسعهاز جمله مناطق 
از ، گنفت یهاتوجه به خطوط انتقال مواد و فرآورده کشور با بغر افتهیمناطق کمتر توسعه

 .و امکان توسعه آنها یمیو پتروش
 و یمعدن ریاز ذخا یبرخوردار ینسب تیمز قیدر تلف بریانرژ عیبه صنا ژهیتوجه و -۲۷

ها در نقاط واقع بر خصوص گاز و استقرار آنبه ،یاز منابع انرژ یبرخوردار ینسب تیمز
 یانرژ یاستقرار در مناطق تخصص تیبا اولو ،یالمللنیحمل و نقل ب یرهاو محو دورهایکر

 .با هدف توسعه صادرات فارس جیخل در سواحل
 ،یسازواگن ،یخودروساز عی، شامل صناحمل و نقل بانیپشت عیتوسعه صنا -۲۸
بر کاهش  تأکیدمستعد )با  یو نواح در مراکز ییحمل و نقل هوا عیآهن و صناراه زاتیتجه

حمل و نقل  طیو خدمات وسا ریو تعم دیتول عی(، صنایخودروساز عیدر صنا سهم تهران
 .جنوب یدر نوار ساحل ییایدر

 استقرار در تی، با اولومنطقه یکشورها ازیموردن یکاالها دیتول عیتوسعه صنا -۲۹
 .یمرز یهااستان ا درکشوره نیمصرف ا یجوار بازارها

 ،هیو دانش پا نیسهم خدمات نو شیدر ساختار بخش خدمات و افزا یادیتحول بن -۳۰
و  یبانک ،یخدمات بازرگان ،یخدمات گردشگر د،یتول بانی: خدمات پشتبر توسعه تأکیدبا 
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، متناسب با بخش نیدر ا نینو یهایوراو استفاده از فن تیحمل و نقل و ترانز ،یامهیب
 .کشور یالمللنیب گاهینقش و جا

یهاظرفیتاستفاده از  قیاز طر ،یدر اقتصاد مل یصنعت گردشگر گاهیجا یارتقا -۳۱
منظور ، بهمناطق نیارتباطات ب لیکشور و گسترش و تسه یفرهنگ راثیو م یخیتار ،یعی: طب
 .یملفرا یگسترش تعامالت فرهنگ ،نیو همچنها فرهنگاقوام و خرده  نیب وندیپ تیتقو

 یهاو خدمات برتر، از جمله رسته یخدمات اجتماع تیو تقو یسازمانده -۳۲
بورس و خدمات  ،یابیبازار ،یمال ،مهیب ،یحسابرس ،یمشاور، حقوق نی: مهندسخدمات

 یقاضاپاسخ به تو  یتوسعه مل یندهایفرآ یبانیارائه خدمات پشت یاطالعات و ارتباطات برا
 .(۳( و )۲) یمندرج در بندها الحظاتم تی، با رعامنطقه یکشورها
باتوجه  ،یاقتصاد ژهیو و یصنعت -یمناطق آزاد تجار فینقش و وظا فیبازتعر -۳۳

اد عملکرد اقتصاد کشور با اقتص نیتعامل الزم ب تیمناطق کشور و با هدف تقو یهایژگیبه و
 .بازارها نیو گسترش و تضم وریافنسطح  یارتقا از،ینمورد هیسرما تأمین ،یجهان
 میتنظ یاگونهخود را به یاتیعمل یهاکشور موظفند برنامه ییاجرا یهادستگاه -۲ ماده

 یهایریگتحقق جهت نهی، زممربوط یهاگذاریسرمایهو  اتی، عملاقدامات یکه اجرا ندینما
 .دیرا فراهم نما نیسرزم شیآما یمل

، از جمله نرخ و بازدارنده یقیتشو یهاسیاستکشور موظفند  ییاجرا یهادستگاه -۳ ماده
و مناطق  هافعالیت یمقررات را برا ریو سا هااتی، مالها، عوارضتعرفه ،یبانک التیتسه

و  اتی، عملها، اقداماتکه برنامه ندینما شنهادیپ ایو  میتنظ یاگونهمختلف کشور به
 شیآما یهایریگجهت تحقق یدر راستا یردولتیو غ یعموم یهابخش یهاگذاریسرمایه

 .شوند تیهدا
( ۳( و )۲تحقق مواد ) طیکشور مکلف است شرا ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد -۴ ماده

 میتنظ یهاتوسعه و دستورالعمل یهابرنامه ییاجرا یهانامهآیینرا در  نامهبیتصو نیا
 .دیما، لحاظ نساالنه یهابودجه
 یهابخشدر  نیسرزم شیآما یبخش یکشور موظفند راهبردها ییاجرا یهادستگاه -۵ ماده

 یهایریگها با توجه به جهتآن لیاصالح و تکم یخود را برا شنهاداتیو پ یرا بررس ربطذی
ه ب نامهبیتصو نیابالغ ا خیماه از تار کیحداکثر ظرف  نامهبیتصو نی( ا۱موضوع ماده )

 .ندیکشور، منعکس نما ریزیبرنامهو  تیریمدسازمان 
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ان توسعه است هیپا هیکشور موظفند نظر یهااستان و توسعه ریزیبرنامه یشوراها -۶ ماده
الح اص یخود را برا یشنهاهایکرده و پ یرا بررس نیسرزم شیارائه شده در مطالعات آما ،ربطذی

ماه از  کیظرف  نامهبیتصو نی( ا۱ه )موضوع ماد یهایریگها باتوجه به جهتآن لیو تکم
 .ندیکشور، منعکس نما ریزیبرنامهو  تیریبه سازمان مد نامهبیتصو ابالغ خیتار

 هیپا هیو نظر یبخش یکشور مکلف است راهبردها ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد -۷ ماده
 یه از سوو نقطه نظرات اعالم شد شیآما یمل یهایریگها را براساس جهتتوسعه استان

و هماهنگ نموده و به  میها، تنظو توسعه استان ریزیبرنامه یو شوراها یبخش یهادستگاه
 مراجع بیتا به تصو دیارائه نما -نامهبیتصو نی( ا۱۳موضوع ماده ) -نیسرزم شیآما یشورا
 .برسد یقانون ربطذی

و  یلم یهایریگکشور موظفند ضمن انعکاس جهت ییاجرا یهادستگاه -۸ ماده
 یاتیعمل یهابرنامه ،ژهیو یو اسناد مل یبخش یدر اسناد مل شیآما یو استان یبخش یراهبردها

اقدامات و  میتنظ ینموده و مبنا هیراهبردها ته نی، براساس اخود را در برنامه چهارم توسعه
 .خود قرار دهند النهبودجه سا اتیعمل

یریگکشور موظفند ضمن انعکاس جهت یاهاستان و توسعه ریزیبرنامه یشوراها -۹ ماده
 یها، برنامهتوسعه استان یدر اسناد مل شیآما یبخش یو راهبردها یاستان یراهبردها ،یمل یها

 میتنظ ینموده و مبنا هیراهبردها ته نی، براساس اچهارم توسعهرا در برنامه  شیخو یاتیعمل
 .بودجه ساالنه خود قرار دهند اتیو عمل ماتاقدا

ها و توسعه استان ریزیبرنامه یشوراها ،رانیا یو معمار یشورای عالی شهرساز -۱۰ دهما
 ،یامنطقه ،یتوسعه و عمران در سطوح مل یهاطرحربط مکلفند ذی ییاجرا یهادستگاهو 
و  یمل یهایریگتحقق جهت یدر راستا شیخو یقانون فیوظا را در محدوده یو محل یاهیناح

 ییجراا یهادستگاه ی. تمامندینما بیو تصو میتنظ نیسرزم شیآما یو استان یشبخ یراهبردها
 جینتا ی، موظف به اجراو اقدامات مربوط هافعالیتدر انتخاب مکان  یو محل یاستان ،یمل

 اند، خواهند بود.شده بیو تصو هیراستا ته نیمذکور که در ا یهاطرح
 ییایاستمرار و پو نهیشور موظف است زمک ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد -۱۱ ماده

 قیتعم» ،»یو داخل یامنطقه ،یتحوالت جهان ریتأث» کردیرا با سه رو نیسرزم شیمطالعات آما
 یاز نظر موضوع ژهیو یهاطرح هیته»و « کشور یاتوسعهیدر راهبردها دارینگرش بلندمدت و پا

صورت  یاگونهبه نیسرزم شیمطالعات آما یهم نموده و سازماندهفرا »ییایجغراف همحدود ایو 
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 شیسند آما یکامل بر مبناطوربهتوسعه کشور  مدتانیم یبعد یهاکه برنامه پنجم و برنامه ردیپذ
 .شود هیته نیسرزم

که  یمطالعات یهاکشور موظفند در چارچوب دستورالعمل ییاجرا یهادستگاه -۱۲ ماده
 یآت یاو منطقه یفرابخش ،یمطالعات بخش د،ینمایکشور ارائه م ریزیبرنامه و تیریسازمان مد
 .ندینما یسازمانده یشیآما کردیخود را با رو

 میدر تنظ یهماهنگ جادیمنظور ابه -(۳۱/۵/۱۳۸۶و  ۴/۹/۱۳۸۳)اصالحی  ۱۳ ماده
با حضور » نیسرزم شیآما یشورا» ،آن یو نظارت مستمر بر اجرا نیسرزم شیآما یراهبردها
ز مرک رئیسشورا(،  رئیسکشور ) ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد رئیسو  جمهوررئیسمعاون 

اه و ر رو،ین یهاوزارتخانه نیاز معاون یکیثابت  تی( و عضووراش ری)دب نیسرزم شیآما یمل
 یوهارین یبانی، دفاع و پشتنفت ،ی، جهاد کشاورزو معادن عیصنا ،یمسکن و شهرساز ،یترابر
و  یاجتماع تأمین، رفاه و امور خارجه ،یکشور، بازرگان ،ییو دارا یاقتصاد ، امورمسلح

 راثیو م یو گردشگر ستیزطیحفاظت مح یهاسازمان یماطالعات و فرهنگ و ارشاد اسال
 .گرددیم لیها تشکاستان شورای عالی رئیسو  یفرهنگ

حسب مورد با  ییاجرا یهادستگاهها، استانداران و وزارتخانه ریسا ندگانیاز نما -تبصره
 .شرکت در جلسات شورا، دعوت به عمل خواهد آمد یبرا یحق رأ
کشور موظف است در  ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد -(۲/۵/۱۳۸۴)اصالحی  ۱۴ ماده
آن در نظام  هگایرا متناسب با جا «نیسرزم شیآمایمرکز مل» ،ادشدهی فیتحقق وظا یراستا
 یقاتینموده و نهاد تحق ستیزطیو مح داریتوسعه پا ،شین دفتر آمایگزیکشور جا ریزیبرنامه

 یهاتمهار یو ارتقا نیسرزم شیآما یو فن یعلم یهانهیزم تیتقو یرا برا گاهیجا نیمتناظر با ا
 .ندیتدارک بب از،یموردن یروهاین یتخصص
موجود در  یموظف است با استفاده از امکانات نظارت نیسرزم شیآما یرکز ملم -۱۵ ماده

و با  یکشور را بررس ییو تحوالت در سازمان فضا تیو فعال تیجمع راتییکشور، روند تغ
را مشخص کرده و گزارش  یاساس یهارتیو مغا سهیمقا نیسرزم شیآما یمل یهایریگجهت

 .دیائه نماار ،نیسرزم شیآما یآن را به شورا





 

 

 

 

 
 

 

 سومبخش

 نظام اداره استان
 )نهادها و تشکیالت(  





 

 

 

 

 ارات اســـتانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصـــب یف و اختین وظاییطرح تع
 یادار شورای عالی ۳۰/۷/۱۳۷۷مصوب  ۶۰۲/۱۲آنان شماره 

 وزارت کشور
 سازمان امورشنهاد یبنا به پ ۲۸/۷/۱۳۷۷ن جلسه مورخ یدر هشتادم یادار شورای عالی

دوم توسعه  قانون برنامه ۳۱مفاد تبصره  یارت کشور در اجراکشور و وز یو استخدام یادار
ارات یمتناسب کردن اخت منظوربهران یا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

امات ها با مقن نحوه ارتباط آنییاستان و تع محوله در یهاتیاستانداران و فرمانداران با مسئول
ن یین تعیعزل و نصب آنان و همچن یو چگونگ یمحل رانیمد بر عملکردو نحوه نظارت  یمرکز
 نیبا مسئولها ارتباط آن یها و چگونگو فرمانداران و نحوه عزل و نصب آن استانداران فیوظا

 :ب نمودندیتصو ییاجرا هایدستگاه
ت یمسئول ،دولت ینده عالینما عنوانبهش یخو تیمأموراستانداران در قلمرو  -۱ماده 

 و یدولت هایشرکتو  ، مؤسساتهاکشور در ارتباط با وزارتخانه یعموم ایهسیاست یاجرا
انقالب  یند، نهادهاینمایاستفاده م دولت یعموماز بودجه  یکه به نحو هاییدستگاهر یسا

 یدولتعمومی غیر مؤسساتو  هاشهرداریشهر و  یاسالم یشوراها ،یانتظام یروهاین ،یاسالم
 .خواهند بوددار را عهده

 اولفصل

 استانداری
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ت مناطق دارند، تحت یکه در ارتباط با امن یفیدر چارچوب وظا ینظام یروهاین -۱صره تب
 .نظارت استانداران عمل خواهند کرد

ئول مس رانیوزئتیهو  جمهوررئیسدولت در برابر  ینده عالینما عنوانبه استاندار -۲تبصره 
آن وزارت در استان  اراتیو اختف یوظا یجرات اینده وزارت کشور مسئولینما عنوانبهبوده و 
 .کشور پاسخگوستر یدار خواهد بود و در مقابل وزرا عهده
 :باشدیم ریزش به شرح یخو تیمأمورارات استانداران در قلمرو یف و اختیوظا -۲ماده 
 .تت استان اسیو حفظ نظم و امن یمسئول برقرار استاندار -۱

 .دینماین مییت کشور تعیامن یاستانداران را شورا یتیف امنیوظا -تبصره
بات مصو یحسن اجرااستان و نظارت بر  تأمین یل مرتب جلسات شورایت و تشکیهدا -۲

 .نآ
استان موظفند  ییاجرا هایدستگاهر یو سا تأمین یعضو شورا یهاه ارگانیکل -۱تبصره 

به استاندار  را یاسیو س یتیند امنیرا اجرا نما نداراستا یتیو دستورات امن تأمین یمصوبات شورا
 .رفتار خواهد شد برابر مقرراتن یبا متخلف .ندیگزارش نما
 یتیو اقدامات امن هاشهرستان تأمین یت و نظارت بر عملکرد شوراهایهدا -۲تبصره 

 .یتیامن یهاارگان یادگدر حفظ آم یو هماهنگ یمحل ییاجرا هایدستگاهر یفرمانداران و سا
 هایسیاست ها وتین اولوین و تدوییتع ،استان یتیمعضالت امن یریشگیو پ ینیبشیپ -۳
چوب استان در چهار ییاجرا هایدستگاهه یکل یتیارات امنیف و اختین حدود وظاییو تع یتیامن
 .هاآن یف قانونیوظا
مصوبات  ،یو انتظام یتیعام امن ایهسیاستو  هاطرح یفراهم آوردن موجبات اجرا -۴

 .یتیامن یهاهیها و ابالغدستورالعمل ،یمراجع قانون
در سطح استان در چهارچوب  یانتظام یهاا انحالل ردهیا دائم و یل موقت یتشک تأیید -۵
 .همربوط یهان و دستورالعملیقوان
 .گذرنامه و وظیفه عمومی ،نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی -۶
تان اس یو خاک یآب یو نظارت و مراقبت از مرزها یو مقابله با مشکالت مرز یریشگیپ -۷
مجاز در چهارچوب گونه تردد و نقل و انتقاالت غیر از هر یریجلوگ منظوربه ریزیبرنامهو 

 .بمصو یهایمشو خط هاسیاست
 د برای اسکان و تردد و تعیین گذرهای مرزی مجاز.بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدو -۸
 ستان به وزارت کشور.( ادریایی ،هوایی ،بررسی و ارائه پیشنهاد ایجاد مرزهای رسمی )زمینی -۹
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ادداشت یو انعقاد  جوارهم یکشورها هایاستان با یمشترک همکار یهانهیزم یبررس -۱۰
 .منظا یکل یهایمشو خط هاسیاستدر چهارچوب  یمحل یتفاهم همکار

، الزم در خصوص مبارزه با مواد مخدر یهایجاد هماهنگیت و ایهدا ،ریزیبرنامه -۱۱
 .کاال و ارز ،مواد منفجره ،سالح قاچاق
 استمالک ،تیابع، تن و مقررات مربوط به تردد، اقامتیقوان ینظارت بر حسن اجرا -۱۲
 .نن و آوارگایمهاجر ،نیمعاود ،ناهندگان، پیخارج یهایندگیر امور مربوط به اتباع و نمایو سا

منظور جلب مشارکت تشکیل و تقویت شوراهای اسالمی بهفراهم آوردن موجبات  -۱۳
نظارت بر  و اعمالمطلوب آن  یر و سازماندهیپذجانبه مردم استان در امور مشارکتمهه

 .هن و مقررات مربوطیرچوب قوانفوق در چها یشوراها
 تیباشد و رعایم استاندار برعهدهها ت آنیکه مسئول ییت شوراهایل و هدایتشک -۱۴
 .هن و مقررات مربوطیمذکور طبق قوان یمات متخذه شوراهایتصم

 یاسالم ین شورایجانش استاندار (نشهر )به جز شهر تهرا یاسالم یاب شورایدر غ -۱۵
 ر ازیتابعه استان به غ یشهرها یاسالم یف شوراهایه وظاین حالت کلیدر ا .شهر خواهد بود

 رعهدهبزان آن یر نوع و مییتغ نیو همچنشهر  ا لغو عوارضی یب برقراریفه مربوط به تصویوظ
 .باشدیاستاندار م
 ،یگوناگون فرهنگ یهاو توسعه مجامع و تشکل تأسیس یزم براال یهانهیجاد زمیا -۱۶
 یهاگسترش مشارکت منظوربهها آن هایفعالیتو نظارت بر  یو تخصص یاسیس ،یاجتماع
 .یو اجتماع یاسیس یهایآزادنه شدن یها و نهادنهیدر همه زم یمردم

 .گرددیرگزار مکه به موجب قانون ب یه انتخاباتیو کل یپرسنظارت بر همه -۱۷
 .یمات کشوریتقس ییانجام مطالعات و اقدامات اجرا -۱۸
 .لان امور مربوط به ثبت احواینظارت بر حسن جر -۱۹
انوان ب یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیس ،ینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگیجاد زمیا -۲۰

 .هاآن تیبر فعال و نظارت ربطیذ هایدستگاهن یب یهماهنگ جادیاو 
 و پرورش،شرفت و گسترش آموزش یرشد و پ یمناسب برا یهانهیفراهم آوردن زم -۲۱

 .تقایو تحق یآموزش عال ،یبهداشت عموم ،یورزش همگان
ران و گسترش فرهنگ یا یاسالم ینظام مقدس جمهور یهاارزشحفظ و حراست از  -۲۲

 .یل اسالمیاص
 .ط به پیشگیری و جلوگیری از منکرات و مفاسد اجتماعیهدایت و هماهنگی اقدامات مربو -۲۳
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 ییو فقرزدا یعدالت اجتماع یهانهیفراهم آوردن زم -۲۴
 یناش یهاکنترل و مهار بحران ،یریشگیمنظور پتدابیر و اعمال هماهنگی الزم به اتخاذ -۲۵

 ... زلزله و ،لیل سیاز قب یعیطب یایاز حوادث و بال
 شهدامعظم  یهاثارگران و خانوادهیامور ا نظارت بر -۲۶
 ن.ی آناامور رفاههماهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولت و هماهنگ نمودن  -۲۷
شنهادات الزم به سازمان یدر استان و ارائه پ یو استخدام یامور ادار یمطالعه و بررس -۲۸
 .حصالیر مراجع ذیکشور و سا یو استخدام یامور ادار
 ن و مقرراتیقوان اجرانظارت بر حسن  -۲۹
مواردی که به حکم  جزبههای موضوع ماده یک این مصوبه نظارت و بازرسی از کلیه ارگان -۳۰

 .های مذکورکلیه کارکنان ارگان و اعمالقانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار 
 .حصالیمراجع ذ یهابات و دستورالعملمصوبراساس ران یعملکرد مد یابیارزش -۳۱
 ،یدولت هایدستگاه هایفعالیتن یب یجاد هماهنگیو ا ینه همکاریفراهم آوردن زم -۳۲
ن و مقررات یچهارچوب قوان در یمحل یشوراها ،یانقالب اسالم ینهادها ،یمحل هایسازمان
 .همربوط
لزوم دادن  در صورتو  (یاستان ،یل)م یعمران یهابرنامه ینظارت و مراقبت در اجرا -۳۳

 مربوطه در جهت رفع نواقص و وزارتخانها اعالم مراتب به سازمان یو  یین اجرایتذکر به مسئول
 .یاحتمال
از منابع و  نهیاستفاده بهو  ستیزظ و حراست از منابع طبیعی و محیطنظارت بر حف -۳۴

 .نامکانات بالقوه و موجود استا
 ،یریگمیو تصماستان  یهایازمندین نییو تع ایمنطقه یاستعدادها ییشناسا -۳۵
در  ایهمنطقتوسعه  یهاتیبر اولو تأکیداستان با  یزیرو بودجه ریزیبرنامهت یو هدا یهماهنگ

 .یتوسعه مل یو راهبردها هاسیاستچهارچوب 
 و محدوده استاندر  یو خدمات یاقتصاد هاییتفعالد بر یجد شنهاد وضع عوارضیپ -۳۶
توسعه  یهابرنامه یجهت اجرادر  ربطیذشنهاد آن به مراجع یو پ ید درآمدیمنابع جد ییشناسا
 .ایمنطقه
و  محدوده استانن مربوطه در یمقرر در قوان یتالش در جهت کسب منابع درآمد -۳۷
 .صن خصویدر ا ربطیذ یمل هایدستگاهبا  یهمکار
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 یفیتکل التیتسه یها در اعطاتین اولوییو تع هابانکت یفعال یت و هماهنگیهدا -۳۸
کشور و  یو فرهنگ یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد یهاو برنامه هاسیاستدر چهارچوب  یبانک
 یمحل یهاهیو جذب سرما یردولتیغ یاعتبار مؤسساتل یق تشکیگذاران از طرهیق سرمایتشو

 .یعمران و یدیتول هایفعالیتبه سمت  هاو سوق دادن آن
جاد یا ،یمبادالت مرز ،ینفتهدایت امور مربوط به صادرات غیر و یهماهنگ ،نظارت -۳۹

 یهابازارچه یاندازو راه تأسیسژه حراست شده و یو مناطق و یو صنعت یمناطق آزاد تجار
 .طن و مقررات مربویطبق قوان یمرز

 .گرددمحول می استاندار صالح برعهدهها از طریق مراجع ذیدر استان اجرای سایر وظایفی که -۴۰
مهور جسیبا حکم رئ وزیرانهیئتب یر کشور و تصویشنهاد وزیاستانداران به پ -۳ماده 

 .گردندیمنصوب م
 رکشو ریوزو حکم  جمهوررئیس تأییدر کشور، یشنهاد وزیعزل استانداران به پ -۴ماده 

 .شودیجام مان
 فیانجام وظاکه مانع از  یر مواردیا سایفوت و  ،، عزلاستعفادر صورت  -تبصره

ر کشور ی، وزشودیم نییتعر کشور یوز یموقتًا از سو یاستانداران گردد، سرپرست استاندار
 .دیاشنهاد نمیپ وزیرانهیئتد را به یجد ک ماه استانداریموظف است حداکثر ظرف مدت 

 .کشور خواهد بودو تأیید و حکم وزیر  و عزل فرمانداران با پیشنهاد استاندارنصب  –۵ماده 
 ورکش ریوزو حکم  استاندار تأییدشنهاد فرماندار و ینصب و عزل بخشداران با پ -۶ماده 

 .خواهد بود
 .باشدیاستانداران مض به یقابل تفون ماده یر کشور موضوع ایارات وزیاخت -تبصره
 فرمانداران فیوظاکه مانع از انجام  یر مواردیا سایفوت  ،، عزلاستعفادر صورت  -۷ماده 

استاندار  .گرددیم نییتع استاندارق یاز طر یا بخشداری یو بخشداران باشد، سرپرست فرماندار
اقدام  دیفرماندار و بخشدار جد یبه معرفنسبت  اهم کیو فرماندار موظفند حداکثر ظرف مدت 

 .الزم را معمول دارند
ن یباالتر ،یمل یهاپروژهران یمد ،ین مقامات اداریا باالتریران کل و ینصب مد -۸ماده 

 صدا وران یو مد یانتظام یروهایمناطق نو  یفرماندهان نواح ،یانقالب اسالم یمقام نهادها
با  ربطیذن مقام دستگاه یا باالتریدر استان توسط وزرا  رانیا یاسالم یجمهور یمایس

 .ردیگیصورت م استاندار یهماهنگ
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صب ن در خصوصربط ین مقام دستگاه ذیا باالتریر یو وز ن استانداریچنانچه ب -۱تبصره 
ر یمرکب از وز یئتی، هفحل اختال منظوربهران استان اختالف نظر وجود داشته باشد، یمد

با انتخاب  جمهوررئیس نیاز معاون یکیو  ربطیذن مقام دستگاه یا باالتریر یکشور، وز
 .خواهند نمود میاتخاذ تصمل و یک ماه تشکیظرف مدت  جمهوررئیس

و با  ربطیذن مقام دستگاه یا باالتریر یران استان توسط وزیر مدییعزل و تغ -۲تبصره 
 .ردیگیصورت م اطالع استاندار

انتظامی  هیفرمانده ناحدر استان و  یین مقامات اجرایران کل و باالتریه مدیکل -۹ماده 
ن موقت خود یو جانش برسانند استاندارحضور خود را در محل خدمت به اطالع موظفند عدم

 .ندینما یمعرف یرا به و
 فرماندار یهماهنگدر شهرستان با  ۸دارات موضوع ماده ن ایو مسئولرؤسا  -۱۰ماده 
 .شوندیمنصوب م
 در استان ییاجران مقام دستگاه یا باالتریر کل ین فرماندار و مدیچنانچه ب -۱تبصره 

 ورمنظبه، داشته باشدن ادارات شهرستان اختالف نظر وجود یو مسئولرؤسا  خصوص نصب
 سیا رئیر کل و یجمهور، مدسینده رئینما عنوانبه مرکب از استاندار یتئیه ،حل اختالف

 .م خواهند نمودیتصم و اتخاذل یو فرماندار شهرستان مربوطه تشک ربطیذسازمان 
مجاز  یهان ادارات شهرستان توسط مقامیو مسئولرؤسا  رییعزل و تغ -۲تبصره 

 .ردیگیماندار صورت مبا اطالع فر ربطیذ هایدستگاه
منطقه  و فرماندهدر شهرستان  یین مقام اجرایا باالتریادارات و رؤسای  هیکل -۱۱ماده 
ن یبرسانند و جانش اطالع فرماندارموظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به  یانتظام

 .ندینما یمعرف یموقت خود را به و
ی ااداره سیرئحضور مدیری را در استان و فرماندار حضور  در مواردی که استاندار -۱۲ماده 

را در شهرستان در زمان معین ضروری بدانند مدیر و یا رئیس اداره مزبور موظف است از مرخصی 
 خود حضور یابد. محل خدمتنموده و در  نظرصرفدر آن زمان  تیمأموریا 

برقرار  ارتباط یاسالم یجمهور رتبهیالعماً با مقامات یتوانند مستقیاستانداران م -۱۳ماده 
 .ش را مطرح سازندیخو تیمأمورند و مسائل مورد نظر در قلمرو ینما

 ارتباط ۱۳ق استانداران با مقامات موضوع ماده یاز طر یستیبایفرمانداران م -۱۴ماده 
 .ندیبرقرار نما
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 راهم آوردنف منظوربه یست و هفتم قانون اساسیکصد و بیاصل  یدر اجرا -۱۵ماده 
نه استان درصورت موافقت یو اداره مطلوب و به ایمنطقهشرفت یرشد و پ یهانهیزم

 عنوانبه ضرورت استاندارانط خاص و حسب یدر شرا وزیرانهیئتب یو تصو جمهوررئیس
ارات یمات آنان در حدود اختیتصم صورت نیاگردند که در ین مییتع جمهوررئیسژه ینده وینما

 .خواهد بود وزیرانهیئتو  جمهوررئیسمات یتصم مشخص در حکم
 ینحو که بهدر استان  ییاجرا یف واحدهایوظا یتوانند در اجرایاستانداران م -۱۶ماده 
مرتبط است و  یآرامش عمومو  یتیمسائل امن ،یعموم هایسیاستتوسعه و  یهابا برنامه
ن یت قوانیها با رعااز امکانات آن هنیاستفاده بهمذکور و  ین واحدهایب یجاد هماهنگین ایهمچن

 .ندینما ییاجرا یهاابالغ دستورالعمله و یو مقررات مبادرت به ته
 و ندینمایمت یفعال ایمنطقه صورتبه یالتیکه از لحاظ تشک هاییدستگاه -تبصره
ر د موظفند قرار داردک استان یها در کن مرکز آنیگردد لیها شامل چند استان مآن هایفعالیت
 .ندیربط اقدام نمایذ استاندار یمربوط به هر استان با هماهنگ هایفعالیتمورد 

با  یکه به نحو یدر استان موظفند در خصوص مسائل ییقضا یه واحدهایکل -۱۷ماده 
 .الزم را با استانداران معمول دارند یهایباشد، هماهنگیاستان مرتبط م یت عمومیآرامش و امن

وزارت کشور  یکشور با همکار یو استخدام یامور ادارن ماده توسط سازمان یا ییاجرا نامهآیین
 .دیخواهد رس یادار شورای عالیب یه و به تصویته یو وزارت دادگستر

 استانداران ازند که یاتخاذ نما یبیموظفند ترت ییاجرا هایدستگاهه یکل -۱۸ماده 
و  و ضوابطها ن دستورالعملیه عمل آمده و آخرو اقدامات ب یسازمان هایمأموریت
 .داشته باشند یصادره آگاه یهابخشنامه
 ییاجرا هایدستگاهف یانجام وظا یهماهنگ یکه برا یه شوراها، ستادها و مجامعیکل -تبصره
 ت خواهند نمود.یفعال نظر استاندارانر یگردد زیل مین و مقررات تشکیها طبق قواندر استان
ش به یخو یااستان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ییاجرا یواحدها -۱۹ماده 

ز یدوره مزبور ن خارج ازتوانند در صورت لزوم حسب مورد یاستانداران م .باشندیاستانداران م
 .ندیافت نمایگزارش امور مربوط را در یاستان یاز واحدها
مراکز  با توانندیمزارت خارجه وزارت کشور و موافقت و یاستانداران با هماهنگ -۲۰ماده 
 .ندیگر ارتباط برقرار نماید یکشورها یو اقتصاد یفرهنگ

 رعهدهب در استان یو کنسول یاسیندگان سیبا نما یو ادار یارتباط رسم یبرقرار -۱تبصره 
 .باشدیاستانداران م
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 تیمأمورگر حسب ید یکشورها یاسیهر گونه ارتباط استانداران با مراکز س -۲تبصره 
 .تصالح کشور صورت خواهد گرفیمحوله از طرف مراجع ذ

 مؤسساتیی اجرا فیوظامنظور تسریع در انتقال در اجرای سیاست عدم تمرکز و به -۲۱ماده 
هماهنگی و همکاری با سازمان  موظفند ضمناستانداران  ،های دولتی به واحدهای استانیو شرکت

 امر فوق را فراهم نمایند. ترعیسر امور اداری و استخدامی موجبات تحقق هر چه
 و مختلف یهافعالیتن یب ینه مناسب جهت هماهنگیفراهم ساختن زم منظوربه -۲۲ماده 

 یهاو برنامه یعموم هایسیاستو تحقق  ییاجرا هایدستگاه ییآکارها و تیش قابلیافزا
ستان شهر یادار یو شورا است استانداریاستان به ر یادار یشورا ،توسعه در استان و شهرستان

زبور م یارات و نحوه کار شوراهایاخت ،فیوظا ،بیرکت .دگردیل میاست فرماندار تشکیبه ر
 یکشور با همکار یو استخدام یخواهد بود که توسط سازمان امور ادار یانامهآیینبراساس 

 .دیخواهد رس یادار شورای عالیب یه و به تصویوزارت کشور ته
 رتبهیاز مقامات عال ت(عیو مشا ییرایپذ ،فات )استقبالیانجام مراسم تشر -۲۳اده م
 .باشدیم استاندار عهدهبهند ینمایکه رسماً به استان سفر م یو خارج یداخل

 فات مربوطهین نحوه انجام مراسم تشرین ماده و همچنیموضوع ا ییاجرا نامهآیین -تبصره
ب یشنهاد وزارت کشور و وزارت امور خارجه به تصویخواهد بود که به پ یانامهنآییبه موجب 

 .دیخواهد رس وزیرانهیئت
 است فرماندارانده یاستانداران محول گرد برعهدهکه  یاراتیف و اختیه وظایکل -۲۴ماده 

ا در ر ه(ن مصوبیا ۲ ماده ۱۵ار مطرح در بند یاخت یارات )به استثنایف و اختیز همان وظاین
 .خود دارا هستند تیمأمورشهرستان محل 

 ران مصوب یا یاسالم یجمهور یارات استانداران کشوریاخت یحه قانونیال
 شورای انقالب ۲۹/۳/۱۳۵۹

 یئت دولت معرفیر کشور به هین قانون استانداران از طرف وزیب ایخ تصویاز تار -۱ماده 
 جمهوررئیس یبا امضا یحکم استاندار ئت وزراءیب انتصاب آنان در هیشوند و پس از تصویم

 .ر کشور صادر خواهد شدیر و وزیوزو نخست
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شوند و مسئول یدولت محسوب م ینده عالیت خود نمایاستانداران در قلمرو مأمور -۲ماده 
استان  یه امور اجرایهستند و در کل خود تیمأموردولت در حوزه  یاست عمومیس یاجرا

 .ه دارندینظارت تامه و عال

بپردازند و چنانچه  یو ادارات دولت هاسازمان یتوانند به بازرسیاستانداران م -۱تبصره 
واحد موضوع را  رئیسا یر یمد یبا همکارداشته باشند  یمزبور نظر ینسبت به امور واحدها

ر یا وزوانند بتیحل نشود استانداران م که موضوع در مرکز استان یحل و فصل کنند، در صورت
الزم در مورد گزارش  یهایبررسر متبوع با یند و وزیرا حل نما مسئلهکنند و  واحد مذاکرهمتبوع 

 .معمول خواهند داشت یاقدام مقتض استاندار

الع ابد استانداران موضوع را به اطیصله نیب فوق فیه به ترتیکه قض یدر صورت -۲تبصره 
 رانوزیهیئتم یکند تصمیران مطرح میوزئتیر کشور مورد را در هیوز .انندرسیر کشور میوز

 .شودیاجرا ابالغ م یبه استانداران برا

ند توانهای رادیو و تلویزیون استانداران میمنظور نظارت و مراقبت کامل در برنامهبه -۳ماده 
 شود.مذکور نماینده دولت محسوب میای در سازمان رادیو تلویزیون استان بگمارند. نماینده نماینده

های دولتی و نهادهای انقالبی و برای هماهنگ نمودن اقدامات ادارات و سازمان -۴ماده 
وانند تتحکیم نهادهای فوق استانداران میمنظور اجتماعی هر استان با سیاست عمومی دولت و به

ی و متصدیان مربوط و افراد دیگر هر وقت مقتضی بدانند جلسات مشترکی مرکب از مدیران و رؤسا
 تشکیل دهند و در صورت ضرورت اطالعات الزم را در اختیار مردم بگذارند. الزم بدانندکه 

 یق شورایدر هر استان از طر یت و رفاه مردم و آرامش عمومیحفظ نظم و امن - ۵ماده 
 یجراق در ایو مراقبت دق یعموم حتاجیماارزاق و  تأمینن یبا استانداران است عالوه بر ا تأمین
 یق شورایها از طرنیشهرها و دهات و امثال ا یو بهساز یو نوساز یعمران یهابرنامه

 .است استانداران فیوظاصالح از یذ هایسازمان

و اشتغال به امور  هاشرکت تأسیسد اشخاص و مؤسسات را به یاستانداران با -۱تبصره 
 .ندق کنیالمنفعه و مانند آنها تشوعام

ا ن بیوابسته به دولت بر طبق قوان یهاشرکتو  هاسازمانادارات و  یپاکساز -۲تبصره 
 .شودیمشورت و نظارت استانداران اجرا م

و  یدولت یهاارگانر یها و سااز طرف وزارتخانه یندگان اعزامیو نما یادارات دولت -۶ماده 
حائز  یلاست محیا از لحاظ سی باشدداشته تماس  یاست عمومیکه با س ینسبت به مسائل یمل
 .ف خود را انجام دهندیوظا استاندار یید به اطالع و راهنمایت باشد بایاهم
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  مجلس  ۲۸/۱/۱۳۳۹ مصوب استاندارانارات یف و اختیقانون راجع به وظا
 یمل یشورا

ول اجرای سیاست استانداران در حوزه مأموریت خود نماینده عالی دولت و مسئ -۱ماده 
 ییقضاباشند و بر کلیه ادارات دولتی حوزه مأموریت خود سوای محاکم عمومی دولت می

 عالیه و حق نظارت در امور را خواهند داشت. استیر
 ر موقعدهای وابسته به دولت مکلفند ها و مؤسسات دولتی و بنگاهکلیه وزارتخانه -۲ماده 

دهند و  توجه قرارمحل را مورد  نظر استاندارهر استان  های اجرایی مخصوص برایتهیه برنامه
 های مصوب را به اطالع استاندار محل برسانند.برنامه

 نظارت وهای عمرانی و عمومی حوزه مأموریت خود استانداران در اجرای برنامه -۳ماده 
 هب ماً یمستقند مراتب را مشاهده نمای ضمن عملمراقبت کامل خواهند داشت و چنانچه نقصی 

 مأمورین اجرا و در صورت لزوم به وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه تذکر خواهند داد.
ه ی کبه مسائلها نسبت کلیه ادارات دولتی و نمایندگان اعزامی از طرف وزارتخانه -۴ماده 

و  با اطالعی حائز اهمیت باشد محل استیستماس با سیاست عمومی دارد و یا از لحاظ 
ا رئیس ی رییموقع تغمحل وظایف خود را باید انجام نمایند استانداران هر  راهنمایی استاندار

ی و قضات دادگستردولتی حوزه مأموریت خود غیر از  و مؤسساتیکی از اعضاء ادارات 
ه ب موجه لیدالبا ذکر  اتب رامرها را الزم بدانند و استادان و دانشیاران دانشکده مأمورین ارتش

 در این گونه موارد منتهی استاندار شنهادیپمکلفند به  وزرااطالع وزیر مربوطه خواهند رسانید 
 در ظرف ده روز ترتیب اثر داده نسبت به تعیین جانشین مأمور مربوطه اقدام نمایند.

ود خ موجه لیدالزی استان را الزم بداند تغییر رؤسای ادارات مرک هر گاه استاندار -تبصره
ر موافق نباشد ب نظر استانداربا  ریکه وزرا به اطالع وزیر مربوطه خواهد رسانید و در صورتی 

ها را به رؤسای مرکزی استان ها انتصابوزارتخانهطبق ماده نهم این قانون عمل خواهد شد. 
 رسانند.اطالع استاندار می

 استاندار فیوظاتار و اعمال کلیه مأموران دولتی در هر استان از مراقبت در رف -۵ماده 
زم را ی و اقدام الدگیآن رسبه  نسبت دیبااست و در هر مورد شکایتی از مأموران برسد استاندار 

راجع مهر گاه در نتیجه رسیدگی معلوم شود موضوع جنبه کیفری یا حقوقی دارد آن را به د. بنمای
 یی احاله خواهد داد.قضا
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ظور منساله وزارت کشور پس از تصویب بودجه تفصیلی خود سهم اعتبارات همه -۶ماده 
 و بهمستمر و غیر مستمر تعیین  و مخارجها را اعم از حقوق بودجه برای هر یک از استان در

ر ی وزیقانون ندهینمار مزبور نماید و استاندار در تعهد و صرف اعتبامحل ابالغ می استاندار
 شده اعتبارات بودجه ابالغیی محل طبق درخواست استانداری در حدود و داراکشور خواهد بود 

 را مطابق مقررات خواهد پرداخت.
استانداران مکلفند در پیشرفت کارهای ادارات و مؤسسات دولتی و عمومی  -۷ماده 
 دو بارخود را الاقل سالی  تیحوزه مأمورهای های الزم بکنند و هر یک از شهرستانمساعدت

نزدیک  را ازبازدید و سرکشی نمایند و جریان امور و طرز کار مأمورین و وضع عمومی اهالی 
 رفع نواقص کارها اقدامات الزم به عمل آورند. نسبت بهرسیدگی کنند و 

 استانداران در امور ذیل مسئولیت مخصوص دارند: -۸ماده 
 حفظ نظم عمومی و آرامش حوزه مأموریت.مراقبت در  -۱
 مراقبت در تأمین ارزاق و احتیاجات عمومی. -۲
 یاکارهوسیله مردم برای ایجاد و مؤسسات به هاشرکتتشویق افراد به تشکیل  -۳
 و مراقبت در امور بهداشتی و بهبود وضع اجتماع. المنفعهعام

 ی.ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان کنسولی خارج -۴
ها و قانون تعلیمات های عمرانی شهرداریمراقبت مخصوص در اجرای برنامه -۵

 امور عمرانی دهات. شرفتیو پاجباری 
توجه خاص نسبت به آمد و شد و اقامت اتباع بیگانه در حوزه مأموریت خود و  -۶

 اجرای مقررات قانونی درباره اتباع بیگانه. نظارت در
 هاو وزارتخانهاین قانون هرگاه میان استانداران  ۴تبصره ماده  ۳و  ۲در اجرای مواد  -۹ماده 

ر و نظ دیرس خواهدوزیر نخست به اطالعو مؤسسات دولتی اختالف نظری پیش آید مراتب 
 وزیر قاطع خواهد بود.نخست
حفظ در کارهای مربوط به تأمین ارزاق عمومی و رفع حوائج ضروری اهالی و  -۱۰ماده 
 تدول نیمأمورکه اقدامات سریع  رمنتظرهیغر موقع حوادث و سوانح طبیعی و محل د انتظامات

و دستور  دنیجلب نمارا  کند کلیه مأمورین بدون استثناء مکلف هستند نظر استانداررا ایجاب می
 بگذارند. موقع اجرابرای جلوگیری از پیشامدهای نامطلوب سریعاً به  استاندار راکتبی 
تهیه  لیاز قبوسیله ادارات هر شهرستان باید مصرف شود در مورد اعتباراتی که به -۱۱ده ما

ها چنانچه تعمیر ساختمان نیو همچنو مؤسسات مشابه  هامارستانیبلوازم اداری و خواربار 
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مکن م استاندار بیبا تصوشورای شهرستان ترک مناقصه را ضروری بداند و پیشنهاد نماید 
 نظارت نماید. دیاعتبار باصورت استاندار در مصرف آن  نیدر ااست مناقصه ترک گردد 

 ی کل فعلی هم از این اختیارات استفاده خواهند نمود.هایفرماندار -۱۲ماده 
 و دولتشود ها به اسامی اصلی خود نامیده میاز تاریخ اجرای این قانون استان -۱۳ماده 

 .دیاعالم نمارا تعیین و  حوزه آنها و سوابق تاریخی نام استان مکلف است با توجه به
 دولت مأمور اجرای این قانون است. -۱۴ماده 



 

 

 

 

 مصــــوب  هااســــتان ل ســــازمان برنامه و بودجهیراجع به تشــــک یحه قانونیال
 انقالب یشورا ۱۵/۴/۱۳۵۹

 ی نظام عدممبانت یاست مربوط به تقویس یشود که در اجرایاجازه داده م -ماده واحده 
جه دفاتر برنامه و بود ،یدولت هایسازمان ییش کارآیو افزا یالت زائد اداریتشک تمرکز و حذف

 دغامگر ایکدیمربوط در  یبا پرسنل، بودجه و وسائل و لوازم ادار های استانمناطق آمار و دفاتر
و با  ادغام نیتناسب با ام یالت ادارید، تشکیبه وجود آ هااستان شده و سازمان برنامه و بودجه

ه یهمرکز ت بودجه در سازمان برنامه و وسیلهبهف و حجم امور مربوط در هر استان یتوجه به وظا
 .در خواهد آمد کشور به مرحله اجرا یو استخدام یسازمان امور ادار تأییدو پس از 

 
 

 

 دومفصل

ریزی مدیریت و برنامه سازمان
 استان
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  ــماره مصــوبهنامه ــورای ۲۶/۹/۱۳۹۳مورخ  ۲۰۶/۹۳/۱۲۹۹۱ ش  اداری عالی ش
 یهاســازمان با کشــور ریزیبرنامه و مدیریت ســازمان تشــکیل و احیاء وصدرخصــ
 استانی ریزیبرنامه و مدیریت

 جمهوررئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت
 جمهوررئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 

 هادپیشن بنابه ۱۲/۹/۱۳۹۳ مورخ جلسه هشتمین و شصت و یکصد در اداری عالی شورای
 ایجاد منظوربه جمهور،رئیس تأیید و جمهوررئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت
 ۱۲۴ و ۱۲۶ اصول اجرای در الزم سازمانی ساختار سازییکپارچه و انسجام و مدیریت وحدت
 ور،کش توسعه راهبری اقتضائات آوردن فراهم راستای در و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون

 و مدیریت سازمان تشکیل و احیاء با متوازن، و پایدار توسعه رصد و هایرساختز طراحی
 هرم به ممهور) پیوست نامهتصویب شرح به که نمود، موافقت هااستان و کشور ریزیبرنامه

 .شودمی ابالغ اجراء برای( اداری عالی شورای دبیرخانه

 از الزم اقدامات مصوبه این اجرای در است موظف شورک ریزیبرنامه و مدیریت سازمان
 جدید، ساختار تصویب تا .آورد عملهب را سازمانی ساختار و وظایف شرح تنظیم و تهیه جمله

 .باشدمی معتبر عمل مورد ساختار
 رییس جمهور -حسن روحانی

 اجرای در ،۱۲/۹/۱۳۹۳ مورخ جلسه هشتمین و شصت و یکصد در اداری عالی شورای
 ۱۷/۷/۱۳۹۳ مورخ پیشنهاد هامش در مرقوم ایران، اسالمی جمهوری محترم رئیس ستورد

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت سرپرست و راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاون
 یهاسازمان با کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان تشکیل و احیاء» موضوع ،جمهوررئیس

 راهبردی نظارت و ریزیبرنامه» معاونت دو ادغام طریق از «تانیاس ریزیبرنامه و مدیریت
 و ۱۲۴ اصول اجرای در و ،«جمهوررئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه» و «جمهوررئیس
 ۲۵ و ۱۰ بندهای در مصرح اقتضائات و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون ۱۲۶

 ،سازیچابک بر مبنی( العالیمدظله) رهبری معظم مقام ابالغی اداری نظام کلی یهاسیاست
 و اندازچشم اهداف تحقق جهت در اداری نظام تشکیالت ساختن منطقی و سازیمتناسب

 سازییکپارچه و اداری نظام در کنترل و نظارت هایشیوه و ساختارها هماهنگی و کارآمدسازی
 اداری عالی شورای وظایف اجرای در را مذکور هایمعاونت موجود تشکیالت اطالعات،
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 اسالمی، شورای مجلس ۸/۷/۱۳۸۶ مصوب کشوری خدمات مدیریت قانون ۱۱۵ ماده موضوع
 ریزیبرنامه و مدیریت سازمان» عنوان تحت شده اصالح تشکیالت که نمود تصویب و اصالح
 :نماید فعالیت زیر شرح به «کشور

 و جمهوررئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه اونتمع دو اختیارات و وظایف تمامی -۱
 و مدیریت سازمان اختیارات و وظایف و جمهوررئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه
 شماره به اداری عالی شورای جلسه ششمین و هشتاد مصوبه موضوع کشور، ریزیبرنامه
  .شودمی محول سازمان این به ،۱۶/۱۲/۱۳۷۸ مورخ ۴۵۰/۱۴

 هایاستانداری از استان، سطح در سازمان این به مربوط هایفعالیت و اختیارات وظایف، تمامی -۲
 گردد:می تشکیل زیر موارد رعایت با «هااستان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان» و منتزع کشور

 هتوسع ریزی،بودجه ،ریزیبرنامه امور متولی استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان (الف
 چارچوب در استانی ایبرنامه یهاسیاست تدوین و نظارت فنی، انسانی، سرمایه و مدیریت
 .باشدمی کشور عمومی یهاسیاست

 در) استاندار پیشنهاد با استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان رئیس انتصاب و انتخاب (ب
 .ذیردپمی صورت کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان رئیس ابالغ و تأیید و( احراز شرایط چارچوب

 یهاسیاست اجرای بر عالی ناظر و استان در دولت عالی نماینده عنوانبه استاندار (ج
 اجرای و ریزیبرنامه بررسی، مطالعه، تواندمی ،استانی اجرایی یهادستگاه تمامی عمومی

 زیریبرنامه و مدیریت سازمان به را فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، ابعاد در لفمخت موضوعات
 .نماید ارجاع و پیشنهاد استان

 سرئی برعهده آن دبیری و استاندار برعهده استان توسعه و ریزیبرنامه شورای ریاست (د
 .باشدمی استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان

 سازمان و هااستانداری وظایف شرح بند این در مندرج هایمأموریت و ورام چارچوب در (ه
 ریزیبرنامه و مدیریت سازمان و کشور وزارت تفاهم براساس استان ریزیبرنامه و مدیریت
 .شودمی تعیین کشور

 سعهتو و راهبردی نظارت و ریزیبرنامه هایمعاونت به وابسته و تابعه مؤسسات تمامی -۳
 ریزیامهبرن و مدیریت سازمان وابسته و تابعه مؤسسات ،جمهوررئیس انسانی سرمایه و مدیریت
 .شد خواهند محسوب کشور

 کنندهحمایت و چابک ناظر، هدایتگر، سازمانی به سازمان تبدیل و تمرکززدایی منظوربه -۴
 کشور یریزبرنامه و مدیریت سازمان ،هادستگاه افزارینرم یهازیرساخت توسعه زمینه در
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 به واگذاری قابل و دارد اجرایی جنبه که را خود واحدهای و وظایف از بخش آن است موظف
 رفظ حداکثر و مشخص باشد،می ایحرفه غیردولتی هایتشکل و استانی و ملی یهادستگاه
 .نماید واگذار هاآن به ماه شش مدت

 .باشدمی کشور ریزیبرنامه و یریتمد سازمان رئیس و جمهوررئیس معاون برعهده سازمان اداره -۵
۱.تاس االثرملغی، مصوبه این با مغایرت درصورت اداریشورای عالی قبلیمصوبات  تمامی -۶

                                                      
 : شوراي عالي اداري ۲۴/۴/۱۳۸۶مورخ  ۱۹۰۱۵۶۰۶۰جمهور مصوبه شماره ريزي و نظارت راهبردي رئیستشکيل معاونت برنامه - ۱

 ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه -نهاد رياست جمهوري
ريزي و برنامه بنا به پيشنهاد رئیس سازمان مديريت ۱۸/۴/۱۳۸۶شوراي عالي اداري در يکصد و سي و سومين جلسه مورخ 

هاي كلي نظام و هجري شمسي و سياست ۱۴۰۴انداز جمهوري اسالمي ايران در افق كشور، در راستاي تحقق اهداف چشم
ه رساني بوري، بهبود خدماتاصالح نظام اداري، افزايش تحرك و كارايي و بهره»برنامه چهارم توسعه و با اهداف مبتني بر 

سازي، سرعت و دقت، كارآمدي، جلوگيري سازي، روانگيري از فساد اداري و مبارزه با آن، كوچكمردم با حفظ كرامت آنان، پيش
برداري بهتر و مطلوب از علم و انديشمندان و نخبگان، ارتقاي جويي، بهرهسازي و صرفهاز بروكراسي زايد و روزمرگي، سالم

ها، آوري نوين، بازنگري مهندسي فرآيند روشستفاده از فنپذيري، اسازي، اثربخشي و انعطافسصح كيفي، نوسازي و متناسب
 ريزي،ريزي از روش موجود به روش هدفمند، اصالح نظام ناكارآمد، ناهمگون و نامتناسب مديريت و برنامهاصالح نظام بودجه

ا هويت اسالمي و هاي برابر، توسعه عدالت محور بها و ايجاد فرصتاستقرار عدالت و ثبات اجتماعي و كاهش نابرابري
بخش در جهان اسالم و با تكامل سازنده و مؤثر در يافته با جايگاه اول در منطقه و الهاممنظور تحقق ايران توسعهو به« انقالبي

ريزي راهبردي متناسب با اهداف متعالي نظام الملل و با عنايت به ضرورت تحول ساختاري در جهت هدايت برنامهروابط بين
هاي مدون و روش و نتيجه بخش و ناشي از فكر و و تنظيم بودجه و مديريت منابع انساني، براساس برنامه اندازو سند چشم

انديشه مستمر و پژوهش همه جانبه و نظارت دقيق بر مديريت منابع انساني و برنامه و بودجه متناسب با اهداف آن و پرهيز از 
ريزي است، طراحي ساختاري با امور اجرايي و اعمال تصدي كه موجب اختالل در نظام فكري و برنامهدرگير شدن امور فكري 

ريزي و نظارت راهبري و به كارگيري تمام همت در استفاده از فكر و انديشه با تفكيك وظايف مديريت منابع انساني و برنامه
قابل ارزيابي علمي انكارناپذير است. از اين رو، در راستاي ارتقاي ريزي هدفمند و مبتني بر دانش و تحقيق و پژوهش در برنامه

( ۱۲۶( و )۱۲۴(، )۶۰منظور حسن اجراي اصول )ريزي و نظارت و بهكيفي و هدايت گر و راهبردي مديريت و برنامه
( برنامه چهارم ۱۵۴اده )( قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذي در م۱اساسي جمهوري اسالمي ايران و در اجراي مفاد ماده )قانون

( مذكور تصويب كرد: معاونت نظارت و هماهنگي بر ۱ماده )« ب»توسعه و به استناد وظايف و اختيارات موضوع بند 
جمهور، معاونت هماهنگي و نظارت راهبردي نهاد رياست جمهوري، سازمان هاي اقتصادي و علمي معاون اول رئیسسياست

ارات ها و دارايي و تعهدات و اعتبمؤسسات وابسته به آن، با تمام وظايف و اختيارات و مسئوليتريزي كشور و مديريت و برنامه
 «جمهورمعاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئیس»هاي و امکانات و نيروي انساني، ادغام و با عنوان دو معاونت به نام

 كنند.ت ميفعالي« جمهورريزي و نظارت راهبردي رئیسمعاونت برنامه»و 

 



 

 

 

  ۱۰/۱۱/۱۳۹۵مصوب  های توسعه( قانون احکام دائمی برنامه۳۱)ماده 

تان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و ریزی و توسعه اسشورای برنامه -الف
جمهور در امور شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیسها مشخص میدستورالعمل

جانبه و گذاری همهوبودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایهبرنامه
ها و ایش اختیارات استانپایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکز زدایی، افز

 ای وگرایی منطقهها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برونتقویت نقش و جایگاه استان
ین ماده نامه اجرایی اشود. آیینتحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با ترکیب اعضای زیر تشکیل می

 :رسدوزیران میوبودجه کشور به تصویب هیئتبا پیشنهاد سازمان برنامه
 )رئیس( استاندار -۱
 استان )دبیر( برنامه و بودجهرئیس سازمان  -۲
 های دارای واحد استانی )یک نفر(رئیس واحد استانی وزارتخانه -۳
 دستی و گردشگری استانرئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع -۴
 استان زیستمدیرکل حفاظت محیط -۵
 )حسب مورد( دارانفرمان -۶
 استان فرمانده سپاه -۷
مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس شورای  نمایندگان مردم استان در از نفر دو -۸

 عنوان ناظر(اسالمی )به

 سومفصل

 شورای 
 ریزی و توسعه استانبرنامه
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 مدیرکل صداوسیمای استان -۹
وص خص نظارت در و یریگمیتصم ن نهادیتوسعه استان باالتر و ریزیبرنامه یشورا -۱تبصره 

 باشد.یسطح استان م در یفرهنگ و ی، اجتماعیتوسعه اقتصاد
هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از مدیران به انتخاب در مورد وزارتخانه -۲ تبصره

 کند.وزیر در جلسات شورا شرکت می
 ،غیاب استاندار در و ی نداردأجانشین حق ر است و عضویت اعضا، قائم به فرد -۳تبصره 

گیری یأر و یابدرسمیت می سوم اعضا دو باشد. جلسات بامی بر عهده دبیر اداره جلسه شورا
 قابل اجرا است. کثریت اعضای حاضرا مخفی است. مصوبات با ورقه و با

 ی اجراییهادستگاه هنگام طرح مباحث مربوط به هریک از موظف است شورا دبیر -۴تبصره 
ط هنگام طرح مباحث مربو استان و مرتبط در باالترین مقام دستگاه اجرایی زشورا، ا در غیرعضو

 ی( دعوت به عمل آورد.أآن شهرستان )بدون حق ر فرماندار شهرستان، از به هر
 راه باهم جلسه را تشکیل جلسه دستور موظف است یک هفته قبل از شورا دبیر - ۵تبصره 

نماینده مجلس شورای اسالمی دعوت به  دو از و ارسال کند ای کلیه اعضانامه رسمی بردعوت
 عمل آورد.

 شود:تعیین می به شرح زیر اختیارات شورا وظایف و -ب
های توسعه استان که شامل جهتبرنامهو ای توسعه تصویب اسناد و بررسی، تأیید -۱
در راستای جهت و کشور ریزیچارچوب نظام برنامه های توسعه بلندمدت استان درگیری
ای توسعه تصویب اسناد مدت توسعه استان وهای میانبرنامه های آمایش سرزمین وگیری

های کالن، آمایش سرزمینی چارچوب سیاست شهرستانی در های بخشی وپروژه و هاطرح و
 ملی است. مدت استانی ومیان های بلندمدت وبرنامه با سازگار بخشی و و

گذاری، سیاست نیز اجتماعی متعادل استان و توسعه اقتصادی و نظارت بر بررسی و -۲
چارچوب نظام  برای کاهش عدم تعادل درون استانی در پایش اقدامات موثر هماهنگی و

 های توسعه استانیبرنامه های آمایش سرزمین وگیریراستای جهت در و ریزی کشوربرنامه
های توسعه قالب برنامه در ستاور تان وعمران شهرس ی توسعه وهاطرحتصویب  -۳

شورای عالی  و ی مصوب شورای عالی آمایش سرزمینهاسیاستچارچوب  استان در
 معماری شهرسازی و
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های الزم زمینه ایجاد های نسبی استان ومزیت و هابندی قابلیتاولویت شناخت و -۴
طریق بخش خصوصی،  خارجی از گذاری داخلی وسرمایه توسعه مشارکت و تشویق و و

 مردم نهاد تعاونی و
اقدامات توسعه و هاگذاریرفع مشکل سرمایه های مناسب جذب وسیاست اتخاذ -۵

 و هاسیاست با هاراستای انطباق آن سطح استان در غیردولتی در های دولتی وای بخش
 ای استانهای توسعهبرنامه و ها، نیازهااولویت ومقاومتی  های اقتصادبرنامه
چارچوب  جمعیت در نفر هزارپنجاه های جامع شهرهای تاتصویب طرح -۶

 معماری های ابالغی شورای عالی شهرسازی وسیاست
ارسال آن به سازمان  ی وناتشهرس وبودجه استانی وبرنامه بررسی گزارش عملکرد -۷
 کشوروبودجه برنامه
 های کلیچارچوب سیاست ارتقای صادرات غیرنفتی استان در و هاسیاست اذاتخ -۸

 فرهنگی با های تجاری، اقتصادی، علمی وتوسعه همکاری و تجارت خارجی کشور
 های دولتچارچوب سیاست کشورهای همسایه در

 استان اندازهای بخش غیردولتی درپس جذب منابع و و های تجهیزبررسی راه -۹
 مهم، مستمر ریغ موارد یریگمیتصم تواندیتوسعه استان م و ریزیبرنامه یوراش -۱تبصره 

 ند. گزارشکض یمشخص تفو ییاجرا هایدستگاهران یمد ای و هاگروهارکبه  خاص را ای و
ن ی. اگیردمی قرار یبررس مورد و شودمیمطرح  شورا یجلسه بعد اقدامات در مات ویتصم
 ست.ین شورا یاهتیرافع مسئول اریض اختیتفو

مسئولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملک  توسعه استان صرفاً  ریزی وشورای برنامه -۲ تبصره
 برای ارتقای امکانات کشور استفاده متوازن از»اعتبارات موضوع قانون  و ایسرمایههای دارایی

ت محرومی های جمعیت وبراساس شاخص را اهشهرستان، سهم «افتهیتوسعه سطح مناطق کمتر
 ندارد. ریزی شهرستان راتصمیمات کمیته برنامه حق دخالت در این شوراو  به عهده دارد
ریزی استان مجاز است پس از ابالغ اعتبارات استان حداکثر تا شورای برنامه -۳تبصره 
ودجه وبپیشنهاد سازمان برنامهای استان را با ( از اعتبارات تملک دارایی سرمایه٪۵پنج درصد )

های فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه ریزی در قالب کمکاستان و تصویب شورای برنامه
های حمایت از توسعه بخش کشاورزی همان استان یا شهرستان اختصاص دهد. صندوق

 های( از اعتبارات تملک دارایی٪۲۰همچنین این شورا مجاز است حداکثر بیست درصد )
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های های فنی و اعتباری با اولویت تکمیل و اجرای طرحای استان را در قالب کمکسرمایه
 اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.

ها و مؤسسات وابسته به اشخاص های سازندگی و شرکتهای مقدس و قرارگاهاستان -۴تبصره 
 شوند.می ی اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیاتهافعالیتمذکور نسبت به تمامی 

بنیاد مسکن  ایهای سرمایههای تملک داراییهزینه خدمات مدیریت طرح -۵تبصره 
ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت انقالب اسالمی، سازمان مجری ساختمان
ت مادرتخصصی تولید برق ونقل کشور، شرکمادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل

حرارتی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن 
( عملکرد تخصیص ٪۲.۵ورزشی و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نیم درصد )

 گردد.ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعیین میذیاعتبارات 

 به اســتناد بند )الف( ماده و توســعه اســتان  ریزیبرنامه یشــورا ییاجرا نامهآیین
ــام دائم۳۱) ــانون احک ــه ی( ق ــام ــابرن ــه یه ــــع ــــور توس ــه  کش ــاره مصــــوب ــــم ش

  ۱۲/۳/۱۳۹۸هـ مورخ ۵۴۴۸۷/ت۲۹۰۱۸

 برنامه و بودجه کشور مانساز
 ۱۷/۴/۱۳۹۶مورخ  ۱۲۵۸۲۳۱شماره  شنهادیبه پ ۵/۳/۱۳۹۸در جلسه  وزیرانهیئت

 یهابرنامه ی( قانون احکام دائم۳۱سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند )الف( ماده )
و توسعه استان را به شرح  ریزیبرنامه یشورا اجرایی نامهآیین -۱۳۹۵ مصوب-کشور توسعه

 کرد: بیتصو ریز
 :روندیمشروح مربوط به کارم یدر معان ریاصطالحات ز نامهآیین نیدر ا -۱ ماده

 .-۱۳۹۵مصوب  - کشور توسعه یهابرنامه یقانون: قانون احکام دائم -الف
 سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. -ب
 ریزی استان )سازمان برنامه و بودجه استان(.و برنامه تیریسازمان استان: سازمان مد -پ
 و توسعه استان. ریزیبرنامه یشورا: شورا -ت
 و توسعه استان. ریزیبرنامه یشورا رخانهی: دبرخانهیدب -ث
 و توسعه استان. ریزیبرنامه یشورا لیذ یتخصص های: کارگروهکارگروه -ج
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 اراتیو اخت فی( قانون و وظا۳۱شورا براساس بند )الف( ماده ) یاعضا بیترک -۲ ماده
 است: ریشورا به شرح ز

 ( قانون.۳۱اده )مندرج در بند )ب( م اراتیو اخت فیوظا -الف
برنامه، با  -دستگاه  کیاستان به تفک یانهیاعتبارات هز عیتوز بیو تصو یبررس -ب

 .یمقررات و اسناد باالدست ن،یشورا براساس قوان ریدب شنهادیپ
 اعتبارات تملک یهاپروژه نییتع یهاتیو اولو هاسیاست بیو تصو یبررس -پ
 شورا. ریدب ادشنهیاستان با پ ایسرمایه یهاییدارا

و مقررات و  نیوزیران درچارچوب قوانده از طرف هیئتشمحول فیوظا ریسا -ت
 .یاسناد باالدست

 است: ریشرح زآن به  فیشورا در سازمان استان مستقر است و وظا رخانهیدب -۳ ماده
( بند ۵جلسات شورا، مطابق تبصره ) لیتشک بندیزماندستور کار و برنامه  هیته -الف
 شورا. سییر ی( قانون با هماهنگ۳۱( ماده ))الف
ضا اع یجلسه برا لیهفته پس از تشک کیشورا حداکثر ظرف  ماتیارسال تصم -ب

 استان. ربطیذ ییاجرا یهادستگاهو 
و  یفصل یهاگزارش هیمصوبات شورا، ته یریگیمستمر، پ یابیارز یهاگزارش هیارا -پ

 شورا. یااعض و استاندار به آن رسالا و هاساالنه از عملکرد شورا و کارگروه
ها آن سازیآماده و هاشهرستان ریزیبرنامه تهیها و کمکارگروه یهاشنهادیپ یبررس -ت

 در شورا. بیطرح و تصو یبرا
 ها.کارگروه کسالهی یهابرنامه یو هماهنگ هیته یریگیپ -ث
 .یو مقررات و اسناد باالدست نیقوان وبچارچشورا در  یاز سو یموارد ابالغ ریسا -ج
ر عملکرد شورا ب یابیو ارز فیانجام وظا یریگینظارت و پ ،یهماهنگ تیمسئول - تبصره

 عهده سازمان خواهد بود.
 ریشرح زبه یتخصص یهاشورا، کارگروه فیاهداف و انجام وظا شبردیمنظور پبه  -۴ ماده

 :شودیم لیتشک
 .گذاریهیتغال و سرمااش ،یکارگروه اقتصاد -الف
 .تزیسمحیطو  نیسرزم شیو آما یشهر ،یریعشا ،ییتوسعه روستا ،ییربنایکارگروه ز -ب
 سالمت، زنان و خانواده. ،یفرهنگ ،یکارگروه اجتماع -پ
 .یو نوآور یکارگروه آموزش، پژوهش، فناور -ت
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 کنند. جادیا کاریه تناسب موضوع گروهشورا، ب بیبا تصو توانندمی هاکارگروه -۱ تبصره
ر شورا د بیدارد و پس از طرح و تصو یشنهادیها جنبه پکارگروه ماتیتصم هیکل -۲ تبصره

 .است االجراو مقررات مربوط، الزم نیدر چارچوب قوان
 ون،یسیکم ته،یهرگونه کارگروه، ستاد، کم یو برگزار جادیا ،نامهآیین نیبا ابالغ ا -۳ تبصره

آن توسط مقامات و  لیذ هایشورا و کارگروه فیمشابه در موضوعات و وظا نیرا و عناوشو
در سطح استان و شهرستان  نقوانی در مصرح موارد جزبه  یو استان یمل ییاجرا یهادستگاه

 بود. هدمجاز نخوا
 است: ریشرح زها به جلسات کارگروه لیو نحوه تشک طیشرا - ۵ ماده

 بتی. در صورت غابندیها حضور شخصًا در جلسات کارگروه دیبا کارگروه یاعضا -الف
 یکارگروه و معرف سییر یبا هماهنگ اراالختیتام ندهنمای جلسه، در هاثابت کارگروه یموجه اعضا

 .ابدییحضور م یدر جلسه بدون حق رأ یکتب
ضو ناظر و دو را به عنوان ع یاستان مرتبط نهادها موظفند دو سازمان مردمکارگروه -ب

 شنهادپی به نظراز آنها از بانوان باشد( را به عنوان صاحب یکی)که حداقل  یقینفر از افراد حق
 انتخاب و به جلسات کارگروه دعوت کنند. انهیکارگروه، به طور سال دییو تأ ریدب

ر ب رکارگروهیمتغ یثابت، از اعضا یکارگروه موظف است عالوه بر اعضا ریدب -پ
 ریغمت یکارگروه دعوت به عمل آورد. اعضا سییر صیدستور کار و به تشخ حسب موضوع
 هستند. یحق رأ یدر جلسه دارا

 مصوب شورا خواهد بود. یهاها طبق روشعمل کارگروه وهیموارد، ش ریدر سا -ت
 است: ریبه شرح ز گذاریهیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد فیوظا - ۶ ماده

 .ی( قانون اساس۴۴اصل ) یکل یهاسیاست یاجرا یبرا ییهابرنامه هیارا -الف
صنعت، معدن و  یهاو بخش یمرتبط با امور اقتصاد یهابرنامه یاجرا یریگیپ -ب

 توسعه. یهاو خدمات در چارچوب برنامه یگردشگر ،یتجارت، کشاورز
 .یتد مقاوماقتصا یمصوب ستاد فرمانده یهاو برنامه هاسیاست یاجرا یبرا شنهادیپ هیارا -پ
 در سطح استان. داریپا یو رشد اقتصاد یاقتصاد هایانیاز جر تیحما هایبرنامه هیارا -ت
 کسب و کار در سطح استان. یبهبود فضا یبرا ییو راهکارها شنهادهایپ هیارا -ث
 استان. یناخالص داخل دیتول شیافزا هایوهیش هیارا -ج
 داریو مصرف پا دیتول هایالگو و هاروش جیو ترو بیترغ یبرا هاییبرنامه هیارا -چ

 در سطح استان.
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 استان. یخانوارها یاقتصاد سازیتیو ظرف شتیمع یارتقا یبرا هاییبرنامه هیارا -ح
 .یاقتصاد یهافعالیتدر  یمردم هایمشارکت شیافزا یبرا شنهادیپ هیو ارا یبررس -خ
 ،یعدنم ،یدیتول ،یلف صنعتمخت یهاتوسعه صادرات کاال و خدمات بخش یریگیپ -د

 .یو خدمات یکشاورز
 ل.حل مشک یبرا ییراهکارها هیو ارا یو صنعت یدیتول یهاتوقف واحد ایعلل رکود  یبررس -ذ
بازار کاال و خدمات در چارچوب  میامور اصناف و تنظ یو هماهنگ یریگیپ ،یبررس -ر
 و مقررات مربوط. نیقوان
 .کیو توسعه تجارت الکترون جادیاز ا تیحما یراهکارها یبررس -ز
 تیو عدم حما نیسرزم شیکشت مناسب براساس آما یالگو یو اجرا هیته یریگیپ -ژ
 کشت. یخارج از الگو یمحصوالت کشاورز دیاز تول
 .یاقتصاد هایآب در بخش نهیمصرف به یریگیپ -س
 محصوالت مهیو توسعه پوشش ب یمحصوالت بخش کشاورز دیروند خر یبررس -ش
 .یتیو مقررات حما نیدر چارچوب قوان یو دام یکشاورز
و  یشاورزک یلیو تبد یلیتکم عیصنا ،یدست عیتوسعه صنا یبرا ییراهکارها هیارا -ص
 .یریو عشا ییبه اقتصاد روستا بخشیتنوع

مناطق  ییو اجرا یقانون یهاظرفیتاز  شتریب یرگیبهره یبرا ییسازوکارها هیارا -ض
 .یمرز یهاو بازارچه یاقتصاد ژهیو و یصنعت - یجارآزاد ت
 استان. یو مهندس یتوسعه صدور خدمات فن یبرا هاییبرنامه هیارا -ط
 استان. ازیمورد ن یو درآمد یو جذب منابع مال زیتجه ن،یتأم ندیفرا لیتسه -ظ
اشتغال و  عالی یز جمله شوراا ربطیذ عالی هایشورا ماتیتصم یاجرا لیتسه -ع
 .یو مهارت یاحرفه ،یفن تیآموزش و ترب عالییشورا
 کسب ،(ها)استارت آپ انیدر کارآغاز گذاریهیاز سرما تیحما یبرا هاییبرنامه هیارا -غ

گروه رکا یبا همکار ینیو کارآفر دیجد یو توسعه کسب و کارها انیبننوپا و دانش هایکار و
 و کارگروه ستزیطیو مح نیسرزم شیو آما یشهر ،یریعشا ،ییتوسعه روستا ،ییربنایز

 .یو نوآور یفناور ،آموزش، پژوهش
ق در مناط ژهیاشتغال به و مدتانیبلندمدت و م یهاو توسعه برنامه جادیا یبسترساز -ف

 .اردیتوسعه و اهداف توسعه پا یهادر چارچوب برنامه یو مرز ییروستا ،افتهیکمتر توسعه
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نظام  یاو اقدامات توسعه هایگذارهیهمسو کردن سرما یبرا ییسازوکارها هیارا -ق
 نیوانق تیاستان با رعا یااسناد توسعه یهاتیبراساس اولو یردولتیغ یهاو بخش یبانک

 ربوط.و مقررات م
مختلف  هایدر بخش گذاریهیدر خصوص جذب سرما شنهادیپ هیو ارا یریگیپ -ک
 .یو مرز ییدر مناطق روستا ژهیبه و یو رقابت ینسب یهابا توجه به مزیت یاقتصاد
 یهاانسازم یرفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگ یبه شورا برا شنهادیپ هیو ارا یبررس -گ

 . یاتیکل امور مالو اداره یاجتماع نتأمی کلاداره ا،همرتبط از جمله بانک
کار  انیمتقاض یبانک اطالعات جادیو نظارت بر بازار کار استان و ا تیوضع یبررس -ل

در  یمل ایحرفه تیدر چارچوب صالح یو مهارت یاحرفه ،یفن یهاآموزشو استفاده از 
 .یکاریکاهش ب یراه حل برا هیسطح استان و ارا

 تیبا رعا دارتیاولو یهافعالیتاز رسته  تیحما یبرا یشنهادیپ هایبرنامه هیارا -م
 .نیسرزم شیاشتغال و اسناد آما عالییشورا ماتیتصم
و مراکز  یبخش دولت ایحرفهو  یو فن یمهارت یآموزش یازهاین شنهادیو پ یبررس -ن

 بازار کار. یازهایمتناسب با ن یردولتیغ
 عبارتند از: گذاریهی، اشتغال و سرمایقتصادکارگروه ا یاعضا -۷ ماده
 ثابت: یاعضا -الف
 (سیی)ر استاندار -۱
 (ریسازمان استان )دب سییر -۲
 یو توسعه منابع استاندار یامور اقتصاد یمعاون هماهنگ -۳
 استان ییو دارا یامور اقتصاد رکلیمد -۴
 صنعت، معدن و تجارت استان رکلیمد - ۵
 استان یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیدم - ۶
 استان یاتیامور مال رکلیمد -۷
 استان یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم رکلیمد - ۸
 اطالعات استان یارتباطات و فناور رکلیمد -۹

 آموزش و پرورش استان رکلیمد -۱۰
 یامور بانوان و خانواده استاندار رکلیمد -۱۱
 استان شاورزیجهادکسازمان  سییر -۱۲
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 استان یهابانک یهماهنگ یشورا ریدب -۱۳
 اتاق تعاون استان سییر -۱۴
 استان یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سییر -۱۵
 اتاق اصناف استان سییر -۱۶
 استان یاسالم یشورا سییر -۱۷
 شورا سییاب ربه انتخ مرکز استان یدولت یهادانشگاه یاز رؤسا یکی -۱۸
 گمرک استان رکلیمد ایناظر  -۱۹
 استان یستیبهز رکلیمد -۲۰
 )ره( استان ینیامداد امام خم تهیکم رکلیمد -۲۱
 استان یسازندگ جیسازمان بس سییر -۲۲
 کار استان. یاسالم یشورا یکانون هماهنگ سییر -۲۳

 :ریمتغ یاعضا -ب
 اطالعات استان رکلیمد -۱
 استان یزراه و شهرسا رکلیمد -۲
 استاندارد استان رکلیمد -۳
 حسب مورد فرماندار شهرستان -۴
 استان یپارک علم و فناور سییر - ۵
 استان یصنعت یهاشرکت شهرک رعاملیمد - ۶
 استان ایآب منطقه یشرکت سهام رعاملیمد -۷
 )درصورت وجود( یاقتصاد ژهیو و یصنعت - یتجار سازمان منطقه آزاد رعاملیمد - ۸
 (یساحل هایاستان یاستان )برا التیش رکلیمد -۹

 استان )در صورت وجود( یانوردیبنادر و در رکلیمد -۱۰
 استان حسب مورد. هایبانک یرؤسا -۱۱
و  نیسرزم شیو آما یشهر ،یریعشا ،ییتوسعه روستا ،ییربنایکارگروه ز فیوظا -۸ ماده
 است: ریبه شرح ز زیستمحیط

 ،یاهیناح ،ایتوسعه عمران منطقه یهاطرحدر خصوص  شنهادیپ هیو ارا یبررس -الف
و مرمت  ینوساز ،یبهساز یهاطرح ،یشهر یهامجموعه یهاطرح ،یو شهر ییروستا
 یساماندهو  ریعشا یسامانده یهاطرحبه شهر،  روستا لیو فرسوده، تبد یمیقد یهابافت
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اسناد توسعه استان و الزامات  ن،یسرزم شیمالحظات آما تیابا رع یررسمیغ هایگاهسکونت
 .ربطیذ یبه مراجع قانون رعاملیپدافند غ
 یشهرساز عالی یاز جمله شورا ربطیذ یعال هایشورا ماتیتصم یاجرا لیتسه-ب

 .رانیا یو معمار
 .ییربنایز هایتوسعه استان در حوزه ایهدر خصوص برنامه شنهادیپ هیو ارا یبررس -پ
استفاده از  نامهآیین یمرتبط با اجرا فیانجام وظا یالزم برا یسازوکارها هیو ارا یبررس -ت
 ها و محدوده روستاها.شهر میدر خارج از حر ساتیاحداث بنا و تأس ،یاراض

 ید در راستانهامردم یهامردم و سازمان یهامشارکت شیافزا یراهکارها یبررس -ث
 استان. یریها و مناطق عشاها، روستاشهر یرساختیتوسعه ز
تحقق روستاها و  یریگیمقاوم و پ یهازیرساخت یارتقا یبرا ییشنهادهایپ هیارا -ج
 .آورو تاب داریپا یهاشهر
فاضالب در  هیو تصف آوریبه آب سالم و سامانه جمع یدسترس یارتقا یریگیپ -چ

 ژهیبه و هیو حفاظت از منابع پا بردارینحوه بهره یسازوکارها هیو ارا یو بررس سطح استان
 .یاقتصاد هایآب در بخش

 یرراهب یبرا ییشنهادهایپ هیو ارا ریو عشا انییو مشکالت روستا لیمسا یبررس -ح
 .ریعشا یو سامانده ییتوسعه روستا

آنها در  تیاز ظرف یرگیبهرهو  ارانیده یتوانمندساز هایبرنامه شنهادیو پ یبررس -خ
 امور توسعه روستاها. شبردیپ

 .یعیبحران و حوادث طب تیریمد یهاطرح یریگیو پ یبررس -د
 ،یشهر ،یشهرنیب لی)از قب یتوسعه و بهبود حمل و نقل عموم یبرا ییراهکارها هیارا -ذ
 .هاراه یمنیا تیوضع ی( و ارتقاییو هوا یلیر ،ییروستا
توسعه  یبرا ییسازوکارها هیو ارا یمصرف انرژ یسازنهیبه هایبرنامه یبررس -ر

 .ریدپذینو و تجد یهایانرژ جادیا یهاظرفیت
 امور مرتبط. شبردیاستان در پ یفن یشورا تیاز ظرف یبرداربهره -ز
 .هاگاهها و سکونتو مزاحم به خارج از شهر ندهیآال عیانتقال صنا یریگیپ -ژ

مسکن و  یفیو ک یتوسعه کم هایدر خصوص برنامه نهادشیپ هیو ارا یبررس -س
 . ریو عشا ییو روستا یمناطق شهر یهازیرساخت

 .استان اندازو سند چشم شیدر خصوص برنامه آما شنهادیو پ یبررس -ش
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 یاهیتوسعه ناح یهاطرح ،یشهرستان ،یاستان مدتانیتوسعه م یهابرنامه یبررس -ص
و اهداف توسعه  یستزیطیمح ،یشیاز منظر مالحظات آما ییمنظومه روستا یهاحطرو 
 آنها. یاجرا یو نظارت بر چگونگ داریپا

 عالییآمار و شورا عالییشورا ییاجرا یهاسیاستها و برنامه یاجرا لیتسه -ض
 .نیسرزم شیآما

 استان. ییاجرا یهادستگاه یثبت یهاآمار یهماهنگ جادیو ا یبررس - ط
 توسعه استان. هایبرنامه ازیمورد ن یآمار هایتاولوی و هاشاخص شنهادیو پ یبررس - ظ
 ییایسامانه اطالعات جغراف یاصل یهانقشه هیته یالزم برا ریتداب هیو ارا یبررس - ع

(GISو داده )آن. یرسانروزاستان و به یمکان های 
و توسعه متعادل استان  یکاهش نابرابر یالزم برا یراهکارهاو  هاسیاست شنهادیپ -غ
 تحقق آنها. شیو پا

ها و روستاها در شهر میمباحث مرتبط با انطباق توسعه محدوده و حر یبررس -ف
 .نیسرزم شیچارچوب سند آما

 ییاکارهراه شنهادیو پ یعیو منابع طب ستیزطیو نظارت بر حفاظت از مح یبررس -ق
 در سطح استان. سبز تیریبرنامه مد یاجرا یبرا

و استقرار  یگاهتعادل در نظام سکونت جادیا یبرا ازیمورد ن هایبرنامه یبررس -ک
 با اسناد فرادست. وندیدر استان در پ تیو فعال تیجمع
 یبرا یانسانو  ینهاد سازیتیو ظرف یتوانمندساز یراهکارها هیو ارا یبررس -گ

 .داریتحقق اهداف توسعه پا
در پهنه استان  داریتوسعه پا هایشاخص یتحقق اهداف و ارتقا یریگیو پ یبررس -ل

 .یامنطقه ریزیبرنامه یهادگاهیبراساس د
 ر پهنه استان.د یتسی( و حفاظت از تنوع زستمی)اکوس بومستیز یارتقا لیو تسه یبررس -م
 .زگردهایگرد و غبار و ر ،ییزاابانیب دهیمقابله با پد یهاراهکار هیو ارا یبررس -ن
 استان. ییفضا یو سامانده ینیسرزم کپارچهی ریزیبرنامه یراهکارها هیو ارا یبررس -و
 .(SDI) یمکان یهاداده رساختیز یراهبر -ـه
 یارتقا یهاسیاست یاستان و بررس مصوب یشیآما یهاطرح یاجرا یریگیپ -ی
  .استان سطح در صرفهپاک و مقرون به هاییبه انرژ یدسترس
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و  نیسرزم شیو آما یشهر ،یریعشا ،ییتوسعه روستا ،ییربنایکارگروه ز یاعضا -۹ ماده
 عبارتند از: ستیزطیمح

 ثابت: یاعضا -الف
 (سیی)ر استاندار -۱
 (ریاستان )دب یکل راه و شهرساز ریمد -۲
 یاستاندار یامور عمران یمعاون هماهنگ -۳
 سازمان استان سییر -۴
 استان یسازمان جهادکشاورز سییر - ۵
 استان یمسکن انقالب اسالم ادیبن رکلیمد - ۶
 استان ستیزطیحفاظت مح رکلیمد -۷
 استان یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم رکلیمد - ۸
 صنعت، معدن و تجارت استان رکلیمد -۹

 استان یزداریو آبخ یعیمنابع طب رکلیمد -۱۰
 ریبه انتخاب وز مسلح یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت ندهینما -۱۱
 کارگروه سییاز شهرداران استان به انتخاب ر یکی -۱۲
 نشرکت گاز استا رعاملیمد -۱۳
 استان یاآب منطقه یشرکت سهام رعاملیمد -۱۴
 برق استان یروین عیشرکت توز رعاملیمد -۱۵
 استان یشرکت آب و فاضالب شهر رعاملیمد -۱۶
 استان ییشرکت آب و فاضالب روستا رعاملیمد -۱۷
 یاستاندار رعاملیپدافند غ رکلیمد -۱۸
 استان یهواشناس رکلیمد -۱۹
 ساختمان استان یسسازمان نظام مهند سییر -۲۰
 استان. یاسالم یشورا سییر -۲۱

 :ریمتغ یاعضا -ب
 اطالعات استان یارتباطات و فناور رکلیمد -۱
 استان یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد -۲
 استان ییو دارا یامور اقتصاد رکلیمد -۳
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 ثبت احوال استان رکلیمد -۴
 ثبت اسناد و امالک استان رکلیمد - ۵
 استان ینفت هایشرکت پخش فرآورده لرعامیمد - ۶
 استان یصنعت هایشرکت شهرک رعاملیمد -۷
 مرکز استان یمایصدا و س رکلیمد - ۸
 استان )در موضوعات مرتبط( ریامور عشا رکلیمد -۹

 استان یو شوراها ییامور روستا رکلیمد -۱۰
 مدارس استان زیتوسعه و تجه ،ینوساز رکلیمد -۱۱
 استاندارد استان رکلیمد -۱۲
 استان یاو حمل و نقل جاده یراهدار رکلیمد -۱۳
 (یساحل یهااستان )استان یانوردیبنادر و در رکلیمد -۱۴
 حسب مورد فرماندار شهرستان -۱۵
 کارگروه سییبه انتخاب ر یاستان یاز روستاها یکی اریده -۱۶
 شورا. سییبه انتخاب ر نمرکز استا یدولت یهادانشگاه یاز رؤسا یکی -۱۷
 است: ریسالمت، زنان و خانواده به شرح ز ،یفرهنگ ،یکارگروه اجتماع فیوظا -۱۰ ماده

کشور و  یاجتماع یاز جمله شورا عالیهایشورا ماتیتصم یاجرا لیتسه -الف
 . یاجتماع نیرفاه و تأم عالی یشورا
بیو کاهش آس یاجتماع ریپذبیآس یهاکانون ییشناسا یراهکارها هیو ارا یبررس -ب
 از آن. یو آثار ناش یاجتماع های

 وان.در نسل ج یخودباور یو ارتقا یو مذهب یمل تیهو یابیباز یبرا شنهادیو پ یبررس -پ
 از نهاد خانواده. تیو حما انیبن میتحک یبرا ییسازوکارها هیو ارا یبررس -ت
 .ربطیذ یهابانوان و جوانان و بهبود شاخص یاازهیو مشکالت و ن لیمسا یبررس - ث
 جوانان و بانوان. یبرا ژهوی به فراغتاوقات  سازییاز غن تیحما یراهکارها هیو ارا یبررس - ج
 یو سالمت برا یاجتماع ،یفرهنگ یهاوستیو نظارت بر حسن انجام پ یبررس -چ
 استان. یابزرگ توسعه یهاطرح
و  یو قهرمان یتوسعه ورزش همگان یالزم برا یشنهادهایپ هیراهکارها و ارا یبررس -ح

 و مشکالت مربوط به آن. لیحل مسا
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 یخیتار - یارزش فرهنگ یدارا یاز بناها برداریحفظ و بهره ریزیبرنامهو  یبررس -خ
 .یمعنو راثیاز م انتیو ص
 .یمراکز فرهنگ یسامانده یراهکارها هیو ارا یبررس -د
 .یمردم هایو مشارکت یاجتماع هیسرما یارتقا یرهاراهکا هیو ارا یبررس -ذ
 .یو اجتماع یامور فرهنگ یمتول یبا شوراها یهمکار -ر
در سطح  یتیجنس هاییالزم در کاهش نابرابر هاینهیفراهم نمودن زم یبرا یهماهنگ -ز
 استان.
 ستان.ا یو فرهنگ یرفاه و توسعه اجتماع هایشاخص یارتقا یراهکارها هیو ارا یبررس -ژ

 و کاهش فقر. ییفقرزدا یراهکارها هیو ارا ریزیبرنامه -س
 در مناطق محروم یاجتماع یهامهیو توسعه ب قیتشو یراهکارها هیو ارا یبررس -ش

 .یریو عشا ییروستا ژهیوبه
 .ییتوسعه روستا هایشاخص راتییروند تغ یابیو ارز یبررس -ص
 تیسالمت و امن عالییمرتبط از جمله شورا یشوراها اتمیتصم یاجرا لیتسه - ض

 .ییغذا
 . ییغذا تیسالم و سالمت و امن یسبک زندگ یارتقا یراهکارها هیو ارا یبررس -ط
 ژهیوکودکان و نوجوانان به یدر گروه سن یسالمت جسم یراهکارها هیو ارا یبررس -ظ

 بهبود آن. یهادختران و راه
 و مهار آنها. دینوپد هاییماریاز عفونت و ب یریشگیپ هایراه یبررس -ع
 یهاگروه یو روان یسالمت جسم شیرصد و پا یبرا هاییبرنامه شنهادیو پ یبررس -غ
 مختلف. یسن

 مهیب تیفیک یو ارتقا یو درمان یبهداشت یهاازین نیتأم یراهکارها هیو ارا یبررس -ف
 .و استان هاشهرستان یهاازیآن با توجه به ن یهاتیولوسالمت استان در ابعاد مختلف و ا

و  ینظافت عموم ط،ینظارت بر بهداشت مح یالگو یراهکارها هیو ارا یبررس -ق
 .یو بهداشت یی)کنترل( مواد غذا شیواپا

 .یتیاصالح طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان استان با توجه به تحوالت جمع شنهادیپ -ک
و جلب مشارکت در بخش  یردولتیاز بخش غ تیحما یراهکارها هیو ارا یبررس -گ
 .یو درمان یبهداشت
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به بخش  یدولت یهادستگاه یگریامور تصد یسازوکار واگذار هیو ارا یبررس -ل
 .ربطیدر امور ذ یردولتیغ

 سالمت. یاز توسعه گردشگر تیحما یراهکارها هیو ارا یبررس -م
 و مصرف محصوالت سالم. دیاز توسعه تول تیحما یراهکارها هیو ارا یبررس -ن
 غذا و دارو. یهااستاندارد ینظارت بر اجرا -و
 سالمت، زنان و خانواده عبارتند از: ،یفرهنگ ،یکارگروه اجتماع یاعضا -۱۱ماده
 ثابت: یاعضا -الف
 (سیی)ر استاندار -۱
 (ری)دب یاستاندار یو فرهنگ یامور اجتماع رکلیمد -۲
 استاندار یو اجتماع یتیامن ،یاسیمعاون س -۳
استان و در صورت تعدد  یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک سییر -۴

 یبهداشت، درمان و آموزش پزشک ریبه انتخاب وز
 سازمان استان سییر - ۵
 یامور بانوان و خانواده استاندار رکلیمد - ۶
 ش و پرورش استانآموز رکلیمد -۷
 اطالعات استان رکلیمد - ۸
 استان ستزیطیحفاظت مح رکلیمد -۹

 ورزش و جوانان استان رکلیمد -۱۰
 صنعت، معدن و تجارت استان رکلیمد -۱۱
 استان یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد -۱۲
 استان یفرهنگ و ارشاد اسالم رکلیمد -۱۳
 استاندارد استان رکلیمد -۱۴
 مرکز استان یمایصدا و س کلریمد -۱۵
 استان یستیبهز رکلیمد -۱۶
 استان یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم رکلیمد -۱۷
 )ره( استان ینیامداد امام خم تهیکم رکلیمد -۱۸
 استان یاسالم غاتیتبل رکلیمد -۱۹
 استان جهادکشاورزیسازمان  سییر -۲۰
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 اناست یدامپزشک رکلیمد -۲۱
 استان یشرکت آب و فاضالب شهر رعاملیمد -۲۲
 استان ییشرکت آب و فاضالب روستا رعاملیمد -۲۳
 دادستان مرکز استان -۲۴
 سالمت استان مهیب رکلیمد -۲۵
 شورا سییبه انتخاب ر مرکز استان یدولت یهادانشگاه یاز رؤسا یکی -۲۶
 استان یاسالم یشورا سییر -۲۷
 استان یانتظام هیفرمانده ناح -۲۸
 استان. جیفرمانده منطقه مقاومت بس -۲۹

 :ریمتغ یاعضا -ب
 استان ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبن رکلیمد -۱
 استان یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمزندان رکلیمد -۲
 استان یاو حرفه یآموزش فن رکلیمد -۳
 استان یاجتماع نیمتأ رکلیمد -۴
 ثبت احوال استان رکلیمد - ۵
 استان هیریاوقاف و امور خ رکلیمد - ۶
 هالل احمر استان تیجمع رعاملیمد -۷
 کشاورزان یاجتماع مهیصندوق ب ریمد - ۸
 ۱استان ریو عشا انییروستا -۹ 

 دفاع مقدس استان یهاحفظ آثار و نشر ارزش ادیبن رکلیمد -۱۰
 حسب مورد رماندار شهرستانف -۱۱
 شهردار مرکز استان -۱۲
 استان یاسالم غاتیسازمان تبل یحوزه هنر سییر -۱۳
 کودکان و نوجوانان استان یکانون پرورش فکر رکلیمد -۱۴
 استان. مسلح یروهاین یاجتماع نیسازمان تأم رکلیمد -۱۵
 است: رزی شرحبه  یو نوآور یرگروه آموزش، پژوهش، فناورکا فیوظا -۱۲ ماده

                                                      
 است. ۸ادامه ردیف  ۹رسد ردیف به نظر می - ۱
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آموزش و پرورش،  عالییمرتبط از جمله شورا عالیهایشورا ماتیتصم یاجرا لیتسه -الف
 .یو مهارت ایحرفه ،یفن تیآموزش و ترب عالییو شورا یانقالب فرهنگ عالییشورا

ز با مراک یو دانشگاه یقاتیحقو مراکز ت هادستگاه نیارتباط ب جادیو ا یهماهنگ -ب
توسعه و  یآنها برا یتخصص یهاظرفیتو  هایاز توانمند یریگو بهره یو صنعت یدیتول

 . یداخل داتیتول یفیک یارتقا
علم و  یهاپارکمراکز رشد،  یاز توسعه و ارتقا تیحما یراهکارها هیو ارا یبررس -پ
با  انیبننوپا و دانش یو کسب و کارها انیبندانش هایو شرکت یفناور ایهو شهرک یفناور
 .گذاریهیاشتغال و سرما ،یکارگروه امور اقتصاد یهمکار
 یتخصص یهاظرفیتو  هایاز توانمند یریگبهره یبرا ییراهکارها دیتمه -ت
 در جهت رفع یصنف یهاو انجمن اهتشکل ،یو پژوهش یقاتیمراکز تحق ژهیها به وسازمان

 استان و کشور. یپژوهش یهاازین
 در استان. یو عرضه نوآور یعلم و فناور دیاز تول تیحما یبرا هاییبرنامه دیتمه -ث
نهیاطالعات در زم یو توسعه استفاده از فناور قیتشو یراهکارها هیو ارا یبررس -ج
 .یو فرهنگ یاقتصاد ،یمختلف اجتماع های
استان به منظور  یپژوهش یهاطرح یاطالعات یهابانک جادیو نظارت بر ا یهماهنگ -چ
 .یو تکرار یرضروریغ هایپژوهش یاز اجرا یریو جلوگ هانهیهز ،کاهشییافزاهم یارتقا
اعتبارات  تیاستان و جهت دادن و هدا یپژوهش هایتیاولو شنهادیپ هیو ارا یبررس -ح
 به سمت آن. ییاجرا یهادستگاه هیکل یقاتیتحق
 خارج از کشور. یو پژوهش یتوسعه ارتباط متقابل با مراکز علم یریگیپ -خ
 در استان. عالیمراکز آموزش یفیو ک یکم تیوضع یریگیو پ شیپا -د
 اکتشافات و اختراعات. ها،ینوآور ها،دهیا سازییاز تجار تیحما یبرا هاییبرنامه دیتمه -ذ
متناسب با  عالیمراکز آموزش یلیتحص هایانطباق رشته یبرا ییهاسیاستتخاذ ا -ر
 بازار کار استان. یازهایو ن ایمنطقه یهامزیت
 .یرآموزشیو غ یآموزش زاتیتوسعه فضاها و تجه هایراه یبررس - ز
 در امور مربوط. یردولتیتوسعه مشارکت بخش غ یراهکارها هیو ارا یبررس -ژ

استان به  یو مهارت ایحرفه ،ینظام آموزش فن هایتیاولو شنهادیپ هیراو ا یبررس -س
 .نیسرزم شیبر اساس آما یسطوح علم یدر تمام یاقتصاد هایبخش کیتفک
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 ایحرفه هاینظام و بردارانتوسعه مشارکت بهره نهیدر زم شنهادیپ هیو ارا یبررس -ش
 در مراحل مختلف. یمهارت یهاآموزش نفعانیذ هیو کل

 .در استان یمل ایحرفه تیاستقرار چارچوب صالح یبرا سازینهیو زم نیدر تدو یهمکار -ص
اطق بر من دیدر مقاطع مختلف با تاک یلیپوشش کامل تحص یریگیو پ شیپا -ض
 و محروم. ییروستا
 .یو کاربرد یمهارت یهاآموزشتوسعه  یریگیپ -ط
 .یو فناور یتر پژوهشبر هایاز چهره لیتجل یبرا هاییبرنامه دیتمه -ظ
 عبارتند از: یو نوآور یکارگروه آموزش، پژوهش، فناور یاعضا -۱۳ ماده
 ثابت:  یاعضا -الف
 (سیی)ر استاندار -۱
 (ریدبسازمان استان ) سییر -۲
 شورا سییبه انتخاب ر مرکز استان یدولت یهادانشگاه یاز رؤسا یکی -۳
استان و در صورت تعدد  یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک سییر -۴

 یبهداشت، درمان و آموزش پزشک ریوز یبا معرف
 آموزش و پرورش استان رکلیمد - ۵
 اطالعات استان یارتباطات و فناور رکلیمد - ۶
 استان یاو حرفه یآموزش فن رکلیمد -۷
 استان جهاددانشگاهی سییر - ۸
 استاندارد استان رکلیمد -۹

 استان یپارک علم و فناور سییر -۱۰
 مرکز استان یمایصدا و س رکلیمد -۱۱
 استان جهادکشاورزیسازمان  سییر -۱۲
 .یامور بانوان و خانواده استاندار رکلیمد -۱۳

 :ریمتغ یاعضا -ب
 صنعت، معدن و تجارت استان رکلیمد -۱
 استان یفاه اجتماعتعاون، کار و ر رکلیمد -۲
 استان یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم رکلیمد -۳
 استان ستزیطیحفاظت مح رکلیمد -۴
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 استان یهواشناس رکلیمد - ۵
 استان یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق سییر - ۶
 استان یو کاربرد یدانشگاه جامع علم سییر -۷
 یواحد استان یشگاه آزاد اسالمدان سییر - ۸
 نخبگان استان یمل ادیبن سییر -۹

 خانه صنعت، معدن و تجارت. سییر -۱۰
 حسب مورد فرماندار شهرستان -۱۱
از  یبخش میمواد به قانون تنظ ی( قانون الحاق برخ۴۴بند )ج( ماده ) یدر اجرا -۱۴ ماده

درج من اراتیو اخت فیو وظا بیشهرستان با ترک ریزیبرنامه تهیکم ،(۲) دولت یمقررات مال
 .شودیم لیتشک ادشدهیدر بند 

و  نیرا در چارچوب قوان یفیوظا تواندیو توسعه استان م ریزیبرنامه یشورا -تبصره
 .دیشهرستان محول نما ریزیبرنامه تهیمقررات مربوط به کم

 





 

 

 
 

 
 

 چهارمبخش

مقررات نظام اداره استان )قوانین و 
 آور(ساز توسعه و الزامزمینه





 

 

 

 ۴/۱۲/۱۳۹۴مصوب  (۲) ( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۴۴ه )ماد  

و توازن  راندر جهت توسعه و عم اراتیاخت شیو افزا یزدائمنظور تمرکزبه -۴۴ماده 
 :ردیگیصورت م ریاقدامات ز تاناس یامنطقه

 ،یدرآمد اختصاص ،یتاناعم از درآمد اس یتانشامل منابع اس تانبودجه ساالنه اس -الف
اعم  یتانمصارف اس نیو همچن یو سهم از منابع مل ایسرمایهو  یمال یهاییدارایواگذار
صورت سرجمع در کدام بههر یو مال یاهیسرما یهاییو تملک دارا یانهیارات هزاز اعتب
 عیو توز یانهیاعتبارات هز« برنامه -دستگاه» عیتوز .شودیدرج م یواتبودجه سن نیقوان

 نیمطابق ضوابط مندرج در ا هاشهرستان یاهیسرما یهاییسرجمع اعتبارات تملک دارا
 .است تانو توسعه اس ریزیهبرنام یشورابرعهده  قانون
 رندیگیقرار م تاندر چند شهرس ایداشته و  یتاناس تیکه ماه ییهااعتبار پروژه-تبصره

 .شودیم نییصورت مجزا تعو توسط شورا به میطور مستقبه
موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز  تانو توسعه اس ریزیبرنامه یشورا -ب

و اعتبارات  یاهیسرما یهاییشامل درآمدها، تملک دارا نتاپس از ابالغ بودجه مصوب اس
 هحی)موضوع ال هاریزی استانبرنامهو  تیریمد سازمان سیرئ شنهادیبراساس پ یانهیهز

 یشورا ۱۵/۴/۱۳۵۹مصوب  هااستان برنامه و بودجه سازمان لیراجع به تشک یقانون
توسط  هااستان دولت وموجود  یهاآن در سقف پست یالتیانقالب( که ساختار تشک

شورا( و در  ریعنوان دب)به شودیو ابالغ م نییکشور تع ریزیبرنامهو  تیریمد سازمان

 اولفصل

 هزینه استانی -نظام درامد
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 یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد یهابرنامه یهاسیاستچارچوب اهداف و 
( ٪۱۰۰صددرصد ) سازمان یابالغ یهاو دستورالعمل هایمشو خط رانیا یاسالم

 :کند عیتوز ریز به شرحاست  دهیرا که در قانون بودجه درج گرد تانبه اس یبالغاعتبارات ا
فصول،  نیمدون مصوب شورا ب یهاشاخصبراساس  یتاناس یراناعتبارات عم -۱
 تانشهرس کیبه تفک اجرایی یهادستگاهها و برنامه
اساس بر ،ییزدا تیمحروم یتاناس یاهیسرما یهاییاعتبارات تملک دارا -۲
مربوط  یهافصول و برنامه نیب یتاناس افتهینو نقاط توسعه یافتگینتوسعه یهاخصشا

 تانشهرس کیبه تفک یافتگینبه توسعه
سوم استان صرفاً به مناطق  کی( نفت و گاز )سهم ٪۲درصد ) اعتبارات موضوع دو -۳
 شهرستان کیکتف ( بهافتهیناستان و سهم دوسوم استان صرفاً به مناطق توسعه زیو گازخ زیخنفت
 سازمان هندی(، نماتهیکم سیدار )رئمانکه متشکل از فر تانشهرس ریزیبرنامه تهیکم -ج
 رانیه مدک اجرایی یهادستگاه یرؤسا تی( و عضوتهیکم ری)دب تاناس ریزیبرنامهو  تیریمد

 یرانعم یهاهستند، موظفند پروژه تانو توسعه اس ریزیبرنامه یعضو شورا هاآنکل 
، مصوب و جهت مبادله تانروز پس از ابالغ سهم شهرس انزدهرا حداکثر پ تانشهرس

 .ندیمذکور اعالم نما تاناس سازمانبه  ربطیذ اجرایی یهادستگاهبا  نامهموافقت
 تانشهرس دگاننیاز نما تهیجلسات کم لیهفته قبل از تشک کیموظفند  راندامانفر-تبصره

عنوان ناظر در جلسات دعوت تندات دستورجلسه( به)ضمن ارائه مس یاسالم یدر مجلس شورا
 .عمل آورندبه

کشور همزمان با  ریزیبرنامهو  تیریسهم هر استان توسط سازمان مد یاستان یدرآمدها -د
سازمان  سیدرآمد استان که متشکل از رئ زیو ستاد تجه شودیابالغ اعتبارات به استان ابالغ م

یی ذاجرای یهادستگاه( و ریاستان )دب ییو دارا یاقتصاد امور رکلی(، مدسیاستان مذکور )رئ
صورت ماهانه، گزارش عملکرد و وصول درآمدها جلسات به لیاست ضمن تشک مکلف ربط،

 گزارش کند. ییو دارا یکشور و وزارت امور اقتصاد ریزیبرنامهو  تیریرا به سازمان مد
ق تحق تیبا لحاظ وضع انتاس اریدر اخت یتاناعتبارات اس صیمنظور تخصبه -ه

 صیتخص تهیدولت، کم یناظر بر بودجه عموم یکل یهایمشو خط هاسیاستدرآمدها، 
( ری)دب تاناس ریزیبرنامهو  تیریمد سازمان تیو عضو دارتاناس تیمسئولبا  تاناعتبارات اس

 .شودیم لیتشک تاناس ییداراو  یامور اقتصاد سازمان سیو رئ
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 یتاناعتبار اس صیتخص تهیاعتبارات توسط کم صیسقف تخص نییس از تعپ -و
 یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،ی( قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد۷۷موضوع ماده )

و  یاجتماع ،ی( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد۸۳در ماده ) ذشدهیتنف رانیا یاسالم
برحسب  یانهیاعتبار هز صیصتخ ۱۱/۶/۱۳۸۳مصوب  رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ

 سازمانتوسط  یاهیسرما یهاییاعتبارات تملک دارا صیدستگاه، برنامه و فصول و تخص
 .شودیو ابالغ م نییتع برحسب طرح و پروژه تاناس ریزیبرنامهو  تیریمد

ر همکلفند در  تاناس ریزیبرنامهو  تیریمد سازمانو  یتاناس صیتخص تهیکم-۱تبصره
 صیماده، سهم تخص نیه موضوع بند )ب( اگانموارد سه یبرا صیمقطع از ابالغ تخص

هر موضوع، معادل سهم اعتبارات  صیرا در سرجمع تخص تانهر شهرس یرانعم یهاطرح
 .کنند تیرعا ص،یدر سرجمع تخص تانموضوع اعتبار شهرس

سهم اعتبارات  شیا افزامتناسب ب تواندیکشور م ریزیبرنامهو  تیریمد سازمان -۲تبصره
 یتانمستقل اس یخود را به واحدها اراتیو اخت فی، وظاهااستان یاهیسرما یهاییتملک دارا
 .کند ضیخود، تفو
 ژه،یو یشده، مل یتاناس ی( نفت و گاز، مل٪۲اعتبارات دو درصد )بر  عالوه -ز

سهم  شود،یاضافه م انتاعتبار آن به اس فه،یکه پس از انتقال وظ یو موارد ییزدا تیمحروم
( ٪۲۰درصد ) ستی( تا سقف ب٪۲درصد )ساالنه دو  یتاناس یهاییاعتبارات تملک دارا

 .شودیکشور، افزوده م یاهیسرما یهاییکل اعتبارات تملک دارا
 مانسازو  تانو توسعه اس ریزیبرنامه یکه تعهدات شورا تانسند بودجه ساالنه اس -ح
شورا  سیرئ نیو ب میتنظ یدر قالب قرارداد کندیر را مشخص مکشو ریزیبرنامهو  تیریمد
 سازمانقالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط، توسط  .شودیمذکور مبادله م سازمانو 

 .شودیم غو ابال هیمذکور ته
اداره کل امور  رنظریکل و ز یداروابسته به خزانه تاناس نی، خزانه معتاندر هر اس -ط
از  کیهر  یکل موظف است برا یدارخزانه .شودیم لیتشک تاناس ییراو دا یاقتصاد
( تاناس نیمع )خزانه «کلی دارحساب خزانه»عنوان حساب به کی، تاناس نیمع یهاخزانه

ناسب با را مت تانهر اس دانگرتنخواه زانیم زیهرسال ن یو در ابتدا ندافتتاح ک تاندر مرکز اس
محاسبه و حداکثر تا  تانآن اس یاهیسرما یهاییو تملک دارا یانهیمصوب هز اعتبارات

 .کند زی( وارتاناس نی)خزانه مع« کل یدارحساب خزانه»ماه به نیفرورد ستمیب
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از مقررات  یبخش می( قانون تنظ۴۴) قانون، ماده نیاالجراء شدن االزم خیاز تار -ی
 یبخش میبه قانون تنظ ی( قانون الحاق مواد۲۹) و ماده ۲۷/۱۱/۱۳۸۰مصوب  دولت یمال

 .شودینسخ م ۱۵/۸/۱۳۸۴( مصوب ۱) دولت یاز مقررات مال

 یافتههکمترتوسعارتقاء سطح مناطق  یقانون استفاده متوازن از امکانات کشور برا 
 ۳۰/۷/۱۳۹۳1مصوب 

 یکل یهاسیاستو  ی( قانون اساس۴۸تحقق اصل چهل و هشتم ) یدر راستا -واحده ماده
 عیاستفاده متوازن از امکانات کشور و توز منظوربهانداز و و جهت حصول به اهداف چشم

عدالت،  و شرفتیو تحقق پ یافتهکمتر توسعهسطح مناطق  یو ارتقا ضیعادالنه و رفع تبع
که  دیعمل نما یبه نحو التیسود تسه ارانهیو  یمنابع عموم عیدولت مکلف است در توز
 ر،یز یهاشاخصکمتر از سطح متوسط کشور در  یهاشهرستان یفاصله شاخص برخوردار
 .شود کینزد ی( به سطح متوسط کشور٪۱۰ساالنه حداقل ده درصد )

دولت را در  ی( از اعتبارات بودجه عموم٪۳ت سه درصد )نظور دولت مکلف اسم نیبد
که در آن سهم هر استان  یجدول یکند و ط نییعنوان تع نیمشخص تحت هم فیقالب رد
آموزش و پرورش، بهداشت  ،ییو روستا یآب شرب شهر ،یکارینرخ ب یهاشاخصبراساس 

و درآمد  یران شهرعم یاهسرانه ،یاجاده یهازیرساختروستاها، راه و  یسازو درمان، به
 .دیدر قانون بودجه درج نما گردد،یمشخص م هاشهرداری
ها و پروژه عیمذکور همراه با دستورالعمل توز یهاشاخصبهبود  یهر شهرستان برا سهم

و نظارت  ریزیبرنامهتوسط معاونت  یموارد فوق، همزمان با ابالغ اعتبارات استان یهاطرح
شهرستان به  ریزیبرنامه تهیکم بیتا با تصو شودیاستان ابالغ مبه  جمهورسیرئ یراهبرد
 .ابدیفوق اختصاص  یهاشاخصموضوع  یاهو پروژه هاطرح

 هزار کیمهرماه  امیروز چهارشنبه مورخ س یفوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علن قانون
 تأییدبه  ۴/۸/۱۳۹۳ خیشد و در تار بیتصو یاسالم یو نود و سه مجلس شورا صدیو س
 .دینگهبان رس یشورا

  

                                                      

 قانون برنامه پنجم توسعه شده است. ۱۸۰این قانون جایگزین ماده   -۱
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  از  یبخش میمواد به قانون تنظ یاز قانون الحاق برخموادی

 های آن مرتبط یا استانو الحاق دولت یمقررات مال

  دولت یاز مقررات مال یبخشـــ میمواد به قانون تنظ یاز قانون الحاق برخموادی 
 مرتبط با استان  ۴/۱۲/۱۳۹۴مصوب  (۲)

  ۸۲، ۸۱، ۷۱، ۴۴، ۳۱، ۲۸ ،  ۲۷، ۲۶، ۲۴، ۲۳، ۱۷، ۱۶،  ۱۰،  ۶ مواد

 ( ۱) دولت یاز مقررات مال یبخشــ میبه قانون تنظ یاز قانون الحاق مواد یمواد
 با اعمال اصالحات مرتبط با استان ۱۵/۸/۱۳۸۴مصوب 

، ۴۹، ۴۷، ۴۴، ۴۰، ۳۸، ۳۰، ۹، ۸، (۴/۱۲/۱۳۹۳( و )۱۵/۱۰/۱۳۸۹ ی)اصالح ۲ مواد 
  ۵۸، (۲۲/۸/۱۳۸۷ ی)اصالح ۵۶

 با  ۲۷/۱۱/۱۳۸۰مصــوب  دولت یاز مقررات مال یبخشــ میاز قانون تنظ یمواد
 اعمال اصالحات مرتبط با استان

 ،۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۷، ۴۶، ۴۵، ۴۲، ۳۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۷ مواد 
۱۰۶، ۹۰، ۸۹، (۲۶/۷/۱۳۸۴ی)اصالح ۸۸ 





 

 

 

 

 

 الف: بهبود محیط کسب و کار 

 ( قانون۷( و )۱قانون اصـــالح مواد ) و چهل اصـــل کلی هایســـیاســـت اجرای 
  ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ اساسی مصوب قانون( ۴۴) چهارم

 صدور مراجع ایران، در یگذارسرمایه تسهیل منظور به (۱۵/۱۱/۱۳۹۹)اصالحی  ۷ماده 
 حوین به را کار و کسب مجوزهای تمدید یا صدور فرآیند و شرایط موظفند کار و کسب مجوزهای

 اطالع پایگاه در مصرح مدارک ارائه صورت در کار و کسب مجوز متقاضی هر که کنند ساده
. کند دریافت را خود نظر مورد مجوز ممکن، زمان حداقل در بتواند کار، و کسب مجوزهای رسانی
 محیط بهبود و زدایی مقررات هیئت» توسط کار، و کسب هر در مجوز صدور برای زمانی سقف
 .شودمی اعالم مذکور درگاه در و تعیین «کار و کسب

 در مجوز ارائه از کار و کسب مجوز کننده صادر مراجع از یک هر که یصورت در -۱ تبصره
 ائهار بر عالوه تواندمی مجوز متقاضی کند، امتناع شده یاد درگاه در شده تعیین زمانی ظرف

 با جراییا دستگاه مقام باالترین از کتباً رقابت، ملی مرکز به الکترونیک یا حضوری شکایت
 رینباالت موارد، این در. کند درخواست را خود نیاز مورد مجوز صدور در تسریع مربوط، تانداراس

 تاریخ از کاری روز هفت حداکثر ظرف است موظف مربوط استاندار یا اجرایی دستگاه مقام
 را موضوع مجوز، کننده صادر مراجع و مجوز صدور متقاضی از دعوت با درخواست، ثبت

 دومفصل

 ای تعادل و توازن منطقه
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 نباالتری. کند فراهم را درخواست مورد مجوز فوری صدور زمینه قوانین، چهارچوب در و بررسی
 ارک و کسب مجوز صدور در که اشخاصی است موظف مربوط استاندار یا اجرایی دستگاه مقام

 هیئت چنانچه اشخاص این. کند معرفی اداری تخلفات هیئت به را اند کرده اهمال یا اخالل
 قانون( ۹) ماده بعد به( د) بندهای در مقرر های مجازات به کند، تأیید را انتخلفش مذکور

 .شوندمی محکوم ۱۳۷۲/ ۹/ ۷ مصوب اداری تخلفات به رسیدگی
 متقاضیان درخواست موظفند کار و کسب مجوز کننده صادر مراجع از یک هر -۲ تبصره

 نندگانصادرک. کنند بررسی و دریافت مذکور درگاه در مصرح شرایط مطابق را کار و کسب مجوز
 جوزم صدور یا تقاضا پذیرش از ،«بازار بودن اشباع» دلیل به ندارند اجازه کار و کسب مجوز
 .کنند امتناع کار و کسب

 در شده تعیین زمانی ظرف از بیش تأخیر و مجوز درخواست و مدارک پذیرش از امتناع
 رائها را شده یاد درگاه در مصرح معتبر کمدار که متقاضیانی برای مجوز صدور در مذکور درگاه
 .است قانون این( ۴۵) ماده موضوع «رقابت در اخالل» مصداق اند، داده

 االجراءشدنالزم از پس چهارماه مدت ظرف موظفند مجوز صادرکننده مراجع کلیه -۳ تبصره
 ساسا بر مجوزها لغو و اصالح تمدید، صدور، شناسنامه تکمیل و عنوان اظهار به نسبت قانون، این

 بر کار و بکس محیط بهبود و زداییمقررات هیئت توسط قانونی ضوابط طبق شدهتعیین استاندارد
 .کنند اقدام الکترونیکی صورتبه کشور مجوزهای ملی درگاه روی
 در مذکور درگاه روی بر ماده این موضوع اطالعات تکمیل و ثبت و اظهار عدم صورت در
 ه،نشد ثبت درگاه این در آن اطالعات که مجوزی أخذ به اشخاص الزام ه،شدتعیین زمانی مهلت
 مدیران و مقامات یا و مجوز صادرکننده مرجع یا اجرایی دستگاه مقام باالترین و است ممنوع
 .هستند ماده این اجرای حسن مسؤول وی ازطرف مجاز

 اطالعات بارگذاری از پس است موظف رکا و کسب محیط بهبود و زداییمقررات هیئت
 فسق تعیین به نسبت ماهشش مدت ظرف مجوز، صادرکننده مراجع توسط مجوزها به مربوط
 ملی درگاه در و اقدام مجوز صدور مراحل و شرایط و کار و کسب هر در مجوز صدور زمانی

 .نماید منتشر کشور مجوزهای
 حضور با و دارایی و اقتصادی امور روزی ریاست به باریک حداقل ماه هر هیئت این
 ای کشور محاسبات دیوان رئیس کشور، کل بازرسی سازمان رئیس کشور، کل دادستان
 نایع،ص بازرگانی، اتاق رئیس اسالمی، شورای مجلس نماینده دو آنان، االختیارتام نمایندگان

 بحس و ایران اصناف اتاق رئیس ایران، مرکزی نتعاو اتاق رئیس ایران، کشاورزی و معادن
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 و کشوری خدمات مدیریت قانون( ۵)ماده موضوع ربطذی اجرایی دستگاه نماینده مورد
 سنواتی بودجه قانون در عنوان و ردیف دارندگان و کشور عمومی محاسبات قانون( ۵)ماده

 .شودمی تشکیل مربوط،
 مراحل و شرایط قانون، این ابالغ از پس ماهسه مدت تا حداکثر تاس موظف هیئت این
 نحویبه را اینها مانند و هانامهآیین ها،بخشنامه مقررات، در کار و کسب مجوزهای صدور
 رد کار و کسب مجوز صدور که دهد تقلیل نحوی به را آن هایهزینه و نماید تسریع و تسهیل
 کسب آن اندازیراه و غیرحضوری و آنی صورت به ترجیحاً آن مراحل و هزینه حداقل با کشور

 .پذیرد صورت ممکن زمان کمترین در کار و
 روزی تأیید از پس هانامهآیین و هادستورالعمل ها،بخشنامه درمورد مذکور هیئت مصوبات

 رایب وزیرانهیئت تأیید از پس وزیرانهیئت هاینامهتصویب درمورد و دارایی و اقتصادی امور
 مجوزهای صدور در که نهادها و هادستگاه کلیه و کار و کسب مجوزهای صدور مراجع کلیه

 .باشدمی االجراءالزم دارند نقش کار و کسب
 این تحقق هک صورتی در و یافته استمرار نیز مذکور تکالیف انجام از پس هیئت این فعالیت

 رایب را الزم پیشنهادهای است موظف مذکور هیئت باشد، داشته نیاز قوانین اصالح به اهداف
 .کند ارائه مربوطه مراجع به و تهیه قوانین اصالح
 و کار و کسب محیط بهبود جهت در زداییمقررات هیئت تصمیمات که مواردی در -۱
 دارایی و اقتصادی امور وزیر است، وزیرانهیئت تصویب نیازمند مجوزها، صدور تسهیل
. کند ارسال وزیرانهیئت برای را هیئت صمیماتت دوهفته، مدت ظرف است موظف
 روز پنج و چهل مدت ظرف حداکثر را هیئت این پیشنهادهای است موظف وزیرانهیئت

 . کند گیریتصمیم آنها به نسبت و رسیدگی
 پایش مطالعات، ملی مرکز) دارایی و اقتصادی امور وزارت در مستقر هیئت دبیرخانه -۲

 حکم و انتخاب به امین و وثوق مورد افراد بین از هیئت دبیر. است( کار و کسب محیط بهبود و
 . شودمی منصوب دارایی و اقتصادی امور وزیر

 از پس سالیک مدت ظرف حداکثر موظفند مجوز صادرکننده مراجع کلیه -۴ تبصره
 صورتبه را خود مجوزهای کلیه صدور و درخواست ثبت قانون، این االجراءشدنالزم

 و زداییمقررات هیئت دبیرخانه توسط شدهتعیین اولویت اساس بر ،(غیرکاغذی)یکیالکترون
 ملی درگاه طریق از و مصوب شناسنامه در مندرج جزییات مطابق کار، و کسب محیط بهبود

 .دهند انجام کشور مجوزهای



 یقانون نینظم نو در سیستان و بلوچستان و استان یمل شیآما  مجموعه اسناد ۲۳۶

 

 

 مراجع توسط درگاه این در شدهثبت موارد از خارج خدمات ارائه و مجوز صدور به اقدام
 تاس موظف رقابت شورای و است ممنوع مذکور مهلت از پس متقاضیان به مجوز صادرکننده

 اساس بر و رسیدگی موضوع به نسبت نفع،ذی شکایت یا و مذکور هیئت دبیرخانه گزارش حسب
 .کند تصمیم اتخاذ مربوط مقررات
 ارک و سبک مجوزهای تمدید یا صدور شرایط در تغییر مذکور، درگاه اندازی راه از پس
 در تهیئ رئیس دستور به بالفاصله باشد، مجوزها تمدید و صدور تسهیل جهت در چنانچه
 و نیاز مورد مدارک یا مراحل افزایش شامل تغییر، چنانچه و شودمی اعمال شده یاد درگاه

 راء،اج از قبل ماه شش از باید جدید شرایط باشد، تمدید یا صدور کردن مشکل نحو، هر به
 .شود اعالم درگاه این در

 یا طشر هیچ مجوز، متقاضی توافق با حتی ندارند حق کار و کسب مجوز کننده صادر مراجع
 سبک مجوز دریافت متقاضی از شده، تصریح مربوطه درگاه در آنچه از بیش ای هزینه یا مدرکی

 قانون( ۶۰۰) ماده موضوع مجازات مشمول تبصره این حکم از تخلف. کنند مطالبه کار و
 .است( ۱۳۷۵/ ۳/ ۲ مصوب بازدارنده، های مجازات و تعزیرات: پنجم کتاب) اسالمی مجازات
 تمدید، ،صدور با مرتبط الکترونیکی استعالمات مکلفند مجوز صادرکننده مراجع کلیه -۱

 دبیرخانه اختیار در کشور مجوزهای ملی درگاه نیاز مورد شرایط با را مجوزها لغو و اصالح
 .دهند قرار کار و کسب محیط بهبود و اییزدمقررات هیئت
 را استعالمات و مدارک کار، انجام فرآیند کل در ندارند حق مجوز صدور مراجع -۲

 .دارند دریافت متقاضی از مجوز عنوان یک صدور برای تکراری صورتبه
 ستدرخوا مکلفند موجودیت، حفظ با( استانی -ملی) مجوز تخصصی های درگاه کلیه -۳

 .دهند انجام کشور مجوزهای ملی درگاه طریق از فقط را خود مجوز صدور و
 ودبهب و زداییمقررات هیئت دبیرخانه با کشور مجوزهای ملی درگاه مدیریت و راهبری -۴
 آن امنیت و زیرساخت افزار،نرم افزار،سخت با مرتبط امور کلیه و است کار و کسب محیط
 اتاطالع فناوری و ارتباطات وزارت. شودمی تأمین تاطالعا فناوری و ارتباطات وزارت توسط
 بر ا،هداده فنی و امنیتی بستر و افزارنرم افزار،سخت زیرساخت، تأمین حوزه در است مکلف
 .نماید اقدام دارایی و اقتصادی امور وزارت اعالمی انتظارات اساس
 ات،اطالع فناوری و اتارتباط وزارت توسط مزبور فعالیت ارائه از ناشی احتمالی مالی بار

 و پست زمینه در غیردولتی بخش فعالیت امتیاز حق وصول و تعیین اجازه قانون محل از
 .شودمی تامین ۵/۹/۱۳۹۲ مصوب مخابرات
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 تهیئ دبیرخانه پیشنهاد با ماهسه مدت ظرف کشور مجوزهای ملی درگاه فعالیت نحوه -۵
 و رسدمی دارایی و اقتصادی امور وزیر بتصوی به کار و کسب محیط بهبود و زداییمقررات

 .است االجراءالزم مجوز صادرکننده مراجع تمامی برای
( ۶۲)ماده موضوع کارگروه» اختیارات و وظایف قانون، این تصویب تاریخ از -۵ تبصره

 هیئت» به« ۱۳۸۹/ ۱۵/۱۰ مصوب ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون
 قانون( ۷) و( ۶) ،(۱) مواد اصالح قانون موضوع «کار و کسب محیط بهبود و زداییمقررات
 منتقل ۱۳۹۳/ ۴/ ۱ مصوب اساسی قانون( ۴۴) چهارم و چهل اصل کلی یهاسیاست اجرای

 .شودمی لغو ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۶۲) ماده و شودمی
 یهادستگاه از مجوز أخذ نیازمند که اقتصادی هایفعالیت از دسته آن مورد در -۶ تبصره

 امور دارها و هماهنگی یکپارچه، مدیریت وظیفه فعالیت، موضوع اصلی دستگاه باشند،می متعدد
 صورت به واحد پنجره ایجاد طریق از و داشت خواهد برعهده را مجوز صدور و تکمیل و أخذ

 ضمن هک نمایدمی اقدام ایگونهبه مرتبط یهادستگاه سایر مشارکت با مجازی فضای در یا حقیقی
 زمان از مجوز صدور برای موردنظر زمانی سقف مجوزها، صدور همزمانی اصل رعایت
 .نمایدن تجاوز «کار و کسب مجوزهای صدور تسهیل و زداییمقررات» هیئت توسط شدهبینیپیش
 دماتخ ارائه به نسبت موظفند وزمج صدور فرعی هایدستگاه واحد، پنجره فرآیند ایجاد در

 و اقدام مجازی فضای در یا و واحد هایپنجره محل در االختیارتام نماینده استقرار طریق از
 برخورد نحوه و ضوابط و هارویه شامل مربوطه هایدستورالعمل. آورند عمل به را الزم همکاری

 همچنین و است رسیده وزیرانهیئت تأیید به که ،(مقررات و قوانین براساس) متخلفان با
 طتوس شرایط با متناسب مختلف هایفعالیت در مجوز صدور در اصلی هایدستگاه فهرست
 اصالح قانون( ۳)ماده  موضوع «کار و کسب مجوزهای صدور تسهیل و زداییمقررات» هیئت
 سیاسا قانون( ۴۴) چهارم و چهل اصل کلی هایسیاست اجرای قانون( ۷) و( ۶) ،(۱) مواد
 توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۷۰)ماده قانون، این تصویب تاریخ از. شودمی ابالغ و تهیه

 .شودمی لغو ایران اسالمی جمهوری
 جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۷۶)ماده در مذکور کمیته مصوبات -۷ تبصره
 کار و کسب محیط بهبود و زداییمقررات هیئت اختیارات و وظایف با مرتبط که ایران اسالمی

 .شودمی ارسال هیئت این به باشدمی
 ماده این احکام تابع مربوط مقررات و قوانین حسب جدید مجوز هرگونه ایجاد -۸ تبصره

 جدید، مجوز تعریف از پس ماهیک مدت ظرف مکلفند مجوز ربطذی و مسؤول مراجع و بوده
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 سبتن کار، و کسب محیط بهبود و زداییمقررات تهیئ دبیرخانه به مراتب رسمی اعالن ضمن
 اندارداست اساس بر جدید مجوز لغو و اصالح تمدید، صدور، شناسنامه تکمیل و عنوان ثبت به

 .نمایند اقدام کشور مجوزهای ملی درگاه روی بر شده سازیپیاده
 از پس دوماه مدت ظرف است موظف کار و کسب محیط بهبود و زداییمقررات هیئت
 انجام به نسبت کشور، مجوزهای ملی درگاه در جدید مجوز به مربوط اطالعات بارگذاری
 . نماید اقدام آن تأیید و بررسی خصوص در خود تکالیف

 توانمی که را کار و کسب مجوزهای از دسته آن مکلفند مجوز صادرکننده مراجع -۹ تبصره
 و زداییمقررات هیئت تصویب با و شناسایی کرد، مجوز صدور جایگزین را متقاضی اعالن
 درگاه» در متقاضی اعالن ثبت موارد، گونه این در. کنند اعالم کار و کسب محیط بهبود

 .بود خواهد مجوز صدور منزله به «کار و کسب مجوز تخصصی
 شناسایی رأساً را بند این موضوع موارد تواندمی کار و کسب محیط بهبود و زداییمقررات هیئت

 .کند مجوز صدور جای به اعالن ثبت جایگزینی به مکلف را مجوز صادرکننده جعمرا و
 اعم خود زیرمجموعه کارهای و کسب فهرست مکلفند مجوز صادرکننده مراجع همچنین

 هب کار و کسب آن صاحبان نشانی و اسامی همراه به را اعالن ثبت نیازمند یا مجوز نیازمند از
 صورتهب و منتشر خود رسانیاطالع درگاه در باز داده صورت به و شهرستانی و استانی تفکیک
 . کنند روزبه را آن مستمر

 و معادن صنایع، بازرگانی، هایاتاق و گانهسه قوای زیرمجموعه هایدستگاه -۱۰ تبصره
 بحس ربطذی کارگری و کارفرمایی تشکلهای و ایران اصناف و ایران تعاون ایران، کشاورزی

 امانج سهولت شاخص در ایران امتیاز و رتبه ارتقای عملیاتی -اجرایی رنامهب مکلفند مورد
 اجراء را رسدمی کار و کسب محیط بهبود و زداییمقررات هیئت تصویب به که کار و کسب
 هب بعد سال ماهاردیبهشت پایان تا و هرساله را برنامه این اجرای نحوه از خود گزارش و کرده

 .کنند ارائه مذکور هیئت دبیرخانه
 اعضای به کشور بودجه و برنامه سازمان رئیس و دارایی و اقتصادی امور وزیر -۱۱ تبصره
 صوبم مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست تحقق پیگیری نحوه قانون( ۱) ماده در مذکور شورای

 .شوندمی اضافه ۵/۳/۱۳۹۴
 هرگونه توسعه و ایجاد بدون مذکور، قانون( ۲) ماده موضوع رگروهکا و شورا این دبیرخانه
 و وراش این هایفعالیت گزارش و شودمی تشکیل کشور بودجه و برنامه سازمان در تشکیالت،
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 وسطت و تهیه دارایی و اقتصادی امور وزارت و مذکور سازمان توسط مشترک صورت به کارگروه
 .شودمی تقدیم اسالمی شورای مجلس به ماههشش صورت به یادشده وزارت

 یطمح بهبود و زداییمقررات هیئت اختیارات و وظایف حوزه در کارگروه و شورا این پیشنهادهای
 .شودمی تصمیم اتخاذ و مطرح هیئت این در دارایی و اقتصادی امور وزیر طریق از کار و کسب

 یهافعالیت از دسته آن شامل ،مجوز صادرکننده مراجع بر عالوه ماده این مفاد -۱۲ تبصره
 اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون( ۲۹) ماده در مصرح مراجع و هادستگاه

 و آموزش هایوزارتخانه جمله از ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مصوب ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و
 میاسال ارشاد و فرهنگ و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، فناوری، و تحقیقات علوم، پرورش،

 همچنین و غیردولتی و دولتی تخصصی و ایحرفه هایکانون و نهادها مراکز، مؤسسات، و
 کمکهای و گذاریسرمایه سازمان. بود خواهد آن زیرمجموعه یهادستگاه و هقضایی قوه خدمات
 از را کشور در گذاریسرمایه فرصتهای به مربوط اطالعات است موظف ایران فنی و اقتصادی

 .دهد قرار متقاضیان اختیار در کشور مجوزهای ملی درگاه طریق
 مقام نظر تحت که هاییسازمان و نهادها مؤسسات، خصوص در ماده این اجرای -۱۳ تبصره

 هب منوط قضاییه قوه زیرمجموعه یهادستگاه در و است جایز ایشان إذن با هستند، رهبری معظم
 این احکام مورد در هادستگاه یهافعالیت و وظایف هک مواردی در و است قوه آن رئیس موافقت
 .ستا ملی امنیت عالی شورای تصویب به منوط باشد امنیتی و اطالعاتی بندیطبقه دارای ماده،

 ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ مصوب کار و کسب محیط مستمر بهبود قانون( ۱۳) ماده 

در  هااتاق یرؤسا یارکاست با هم موظف ، استاندارهااستاناز  کیدر هر  -۱۳ماده   
شورا  نیا امتناسب ب یبیکدر استان را با تر یدولت و بخش خصوص یگفت وگو یاستان، شورا

 یصادو فعاالن اقت هاتشکلدرخواست  یو بررس افتیدر ندیدهد و فرآ لیکخود تش استیو به ر
فت گ یند. شوراهاک یار در استان را سازماندهکسب و ک طیدر جهت بهبود مح میو اتخاذ تصم

 ریو فراگ یه ابعاد ملک دهیرس یهاها و درخواستاند آن دسته از گزارشموظف هااستانوگو در 
 نند.کگفت وگو ارسال  یشورا رخانهیبه دب یریگمیو تصم یداشته باشد را جهت بررس

 یهاگفت وگو و فرم یاستان یو نحوه اداره جلسات شوراها لیدستورالعمل تشک -تبصره
 یو به شوراها هیته رانیگفت وگو در اتاق ا یشورا رخانهیشورا توسط دب نیدرخواست از ا

 شود.ارسال می یاستان
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 با هدف تسهیل  های کلی اقتصاد مقاومتیبخشنامه در خصوص اجرای سیاست
ــار و جلوگیری از اخالل در رقابت ــماره  ۱۵/۴/۱۳۹۸مصــوب  رقابت و منع انحص ش

   1رییس قوه قضاییه ۱۵/۴/۱۳۹۸مورخ  ۱۰۰/۳۵۶۵۷/۹۰۰۰

مقام معظم ۲۹/۱۱/۱۳۹۲، ابالغیه مورخ های کلی اقتصاد مقاومتیدر اجرای سیاست
 ۲۰رهبری و با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و جلوگیری از اخالل در رقابت، موضوع بند 

قانون اساسی و فعال سازی شورای رقابت  ۴۴قانون نحوه اجرای اصل  ۴۷تا  ۴۴و مواد  ۱اده م
 ۶۲جهت رسیدگی به رویه های ضد رقابتی و اجرای آراء صادره از شورای رقابت، موضوع مواد 

 قانون مذکور و با توجه به وظایف دستگاه قضایی، مقتضی است: ۷۰و 
وق الذکر، چنانچه به مواردی از اخالل در رقابت در ـ دادستانها ضمن بررسی موارد ف ۱

حوزه کسب و کار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله بنگاه های اقتصادی برخورد 
کنند، پس از انجام تحقیقات الزم و تهیه مستندات نسبت به اعالم شکایت به شورای رقابت 

 الم نمایند.اقدام و مراتب را به دادستان کل کشور نیز جهت پیگیری اع
ـ روسای کل دادگستری استانها ترتیبی اتخاذ نمایند که در مراکز استان و شهرهای  ۲

مهم، شعبی از دادگاه ها به عنوان شعبه تخصصی جهت اجرای آراء شورای رقابت تعیین تا 
 نسبت به اجرای آراء مذکور اقدام و نتیجه اقدامات را به شورای رقابت اعالم نمایند.

عدالت اداری با تخصیص شعبه ای از شعب دیوان به شکایات مربوط به آراء  ـ دیوان ۳
 و تصمیمات شورای رقابت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

شور در مواجهه با تخلفات موضوع صالحیت رسیدگی شورای رقابت کل کـ سازمان بازرسی  ۴
یدگی به شورای رقابت مراتب را جهت رس ،در صورت احراز تخلف و یا سوء جریان ،ضمن بررسی

 اعالم و نسبت به اتخاذ تدابیر الزم جهت جلوگیری از سوء جریان اقدام مقتضی معمول نماید.
 ـ نظارت و پیگیری بر اجرای صحیح این بخشنامه بر عهده دادستان کل کشور می باشد. ۵

                                                      
 ۱۸/۴/۱۳۹۸تاريخ روزنامه رسمي:  ۲۱۶۴۵شماره انتشار:  - ۱
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 هایکمک) هاطرح ین مالین و مقررات ناظر بر تأمیقوان -ب 

 (یو اعتبار یفن هایکمکوجوه اداره شده و ارانه سود، یبالعوض، 

 ــور پذیرقانون رفع موانع تولید رقابت  موادی از  مصــوب و ارتقای نظام مالی کش
 با اصالحات و الحاقات بعدی ۱/۲/۱۳۹۴

و  به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل - ۶۱ماده ( ۳۰/۲/۱۳۹۷)الحاقی 
های فصل مشکالت واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح

های معوق و همچنین رفع مشکالت مرتبط با نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی
ت نسب شود، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده میزیستمحیط

به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. « ستاد تسهیل و رفع موانع تولید»به ایجاد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابالغ این قانون، آیین 
نامه اجرایی الزم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چارچوب اختیارات 

 وزیران برساند. ئتهیه کرده و به تصویب هیقانونی ت
در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست  -تبصره 
د. انجام وظیفه می کن« ستاد تسهیل و رفع موانع تولید»و تحت نظارت و سازماندهی  استاندار

انه های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی ستاد و کارگروههای مذکور و دبیرخ
ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیالت های اجرایی و اعضای ذیموجود در دستگاه

 جدیدی ایجاد نکنند. 
 اعضای ستاد عبارتند از: 

 وزیر صنعت، معدن و تجارت )رئیس ستاد(  - ۱
 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور - ۲
 وزیر امور اقتصادی و دارایی - ۳
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - ۴
 وزیر کشور - ۵
 رئیس کل بانک مرکزی - ۶
 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی - ۷
 زیسترئیس سازمان حفاظت محیط - ۸
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 وزیر نفت - ۹
 وزیر جهاد کشاورزی - ۱۰
 وزیر نیرو - ۱۱
 یر بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوز - ۱۲
 رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - ۱۳
 رئیس سازمان ملی استاندارد - ۱۴
 رئیس اتاق تعاون - ۱۵
 رئیس اتاق اصناف - ۱۶
 نمایندگان تشکلهای سراسری تولیدی - ۱۷

در جلسه دعوت  ( به عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد۷( تا )۱اعضای بندهای )
های اجرایی )ثابت و شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاهمی

 شود. غیرثابت مدعو( نافذ و اجرایی می
اعضای کارگروههای استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق 

 شود. همین حکم نافذ و اجرایی می
ها و مؤسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیالت یا کبان - ۶۲ماده 

موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دالیل 
 مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند. 

هیئتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی  رئیس کل بانک مرکزی موظف است -تبصره 
پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی که  و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار

مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیئتهای موضوع 
شوند. این هیئت موظف است ده رئیس کل محسوب میاین تبصره در می آیند، به عنوان نماین

ها برای استنکاف از پرداخت تسهیالت مورد نظر کارگروه تسهیل را دالیل و مستندات بانک
بررسی و درباره آن اظهار نظر کند. در صورتی که دالیل بانک برای استنکاف از پرداخت 

ار نگیرد، بانک موظف است تسهیالت مورد نظر، مورد تأیید هیئت موضوع این تبصره قر
تسهیالت مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک 
مرکزی تلقی شده و موضوع به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک 

 تواند هر یک از اعضای هیئت مذکور را عزل نماید. مرکزی می
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حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید  کلیه اشخاص - ۶۳ماده 
به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکتهای قابل 

 واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند. 
 است. بالمانع نقدی( ٪ ۱۰۰خرید صد درصد ) -تبصره 

  و ارتقای پذیر( الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت ۶۱نامه اجرایی ماده )آیین 
 با اصالحات و الحاقات بعدی ۱۶/۱۱/۱۳۹۸مصوب  نظام مالی کشور

 ۲/۷/۱۳۹۸مورخ  ۱۷۹۴۴۴/۶۰به پیشنهاد شماره  ۱۶/۱۱/۱۳۹۸وزیران در جلسه هیئت
شورت با شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی( وزارت صنعت، معدن و تجارت )پس از م

 -و ارتقای نظام مالی کشور  پذیر( الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت ۶۱و به استناد ماده )
 نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین – ۱۳۹۷مصوب 
 روند:نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ن در این آیی - ۱ماده 
 مصوب -و ارتقای نظام مالی کشور  پذیرقانون: قانون رفع موانع تولید رقابت  - ۱
 با اصالحات بعدی آن. -۱۳۹۴
( قانون مدیریت خدمات ۵رایی موضوع ماده )های اج: دستگاهدستگاه اجرایی -۲

 .- ۱۳۸۶ مصوب –کشوری 
مجوز  موجب قانون و یا بامؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به  -۳

 شده و تحت نظارت بانک یاد شده قرار دارد. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تأسیس
شده و یا دارای مجوز از بانک ون تشکیل موجب قانهایی که به  صندوق: صندوق - ۴

مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و نسبت به ارایه خدمات 
 نمایند.حمایتی و ضمانتی به واحد تولیدی اقدام می 

واحد تولیدی: شخص حقیقی و یا حقوقی تولیدکننده کاال و یا خدمات که دارای  -۵
 ز مراجع ذی صالح باشند.مجوز فعالیت ا

 وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت. -۶
 ستاد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید. -۷
 کارگروه: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان. -۸
های کاری که برای بررسی موضوعات محوله و ارایه خدمات  کمیته تخصصی: گروه -۹

 وند.شملی و استانی حسب ضرورت تشکیل میکارشناسی به ستاد و کارگروه در سطح 
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های های وزارت و سایر پایگاه صورت یکپارچه به سامانه ای که به سامانه: سامانه -۱۰
های اجرایی و مؤسسات اعتباری و صندوق اطالعاتی و الکترونیکی مورد نیاز از دستگاه

ها و نظارت در آن صورت متصل بوده و فرآیند ثبت اطالعات و گردش کار ستاد و کارگروه 
گیرد و مسئولیت نگهداری و راهبری آن به عهده وزارت است. ارایه اطالعات بانکی با می

 پذیر است. اعالم رضایت مشتری و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران امکان
 اعضای ستاد و کارگروه به شرح زیر می باشد: - ۲ماده 
 ( الحاقی قانون.۶۱ر تبصره ماده )اعضای ستاد: اشخاص مذکور د -۱
 اعضای کارگروه: -۲

 )رییس کارگروه(. استاندار -الف 
 رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان )دبیر کارگروه(. -ب 
رأی بانک مرکزی های استان )نماینده صاحب دبیر شورای هماهنگی بانک -پ 

 جمهوری اسالمی ایران در کارگروه(.
 سایر اعضای متناظر با اعضای ستاد. - ت
های توانند حسب مورد و ضرورت از سایر تشکل ستاد، دبیرخانه و کارگروه می  -تبصره 

های اجرایی و یا اشخاص حقیقی خبره بدون حق رأی برای تخصصی و فراگیر و سایر دستگاه
 شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.

ظایف و اختیارات ستاد با رعایت قوانین مربوط به و - ۳ماده ( ۳۱/۴/۱۳۹۹)اصالحی 
 شرح زیر می باشد:

های مرتبط با تولید و خدمات  ارایه پیشنهاد اصالح قوانین، مقررات و ضوابط و رویه -۱
 گذاری، صادرات، واردات، امور گمرکی، بانکی، مالیاتی، بیمههای تسهیل امور سرمایه در زمینه

 ی، منابع طبیعی و سایر امور مرتبط با بخش تولید به مراجع ذی صالح.ستزیمحیطای، 
و فصل مشکالت واحدهای تولیدی در بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل  -۲

 راستای استمرار و ارتقای تولید و اشتغال.
 هماهنگی، تدوین و پیشنهاد برنامه ساالنه تأمین منابع مالی به منظور تکمیل طرح -۳
تمام و سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی )سرمایه ثابت و سرمایه در گردش(  یمههای ن

 ربط.برای ارایه به مراجع ذی 
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بررسی پیشنهادات ارایه شده از سوی واحدهای تولیدی جهت احیا و استمرار تولید  -۴
قوه قضاییه و تملک  و اشتغال از جمله واحدهای در اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی

 های اجرایی.ها و سایر دستگاهشده توسط بانک
تعامل با دستگاه قضایی در جهت اجتناب محاکم از صدور احکام منجر به توقف  -۵

 تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی.
دبیرخانه ستاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر خواهد بود و دبیر ستاد  - ۴ماده 

 شود و مسئولیت اداره دبیرخانه را بر عهده خواهد داشت.ستاد تعیین می با حکم رییس
های صنعت، معدن و تجارت استان مستقر خواهد ها در سازمان دبیرخانه کارگروه -تبصره 

بود. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دبیر کارگروه است و مسئولیت اداره دبیرخانه 
 ده دارد.و پیگیری مصوبات را بر عه

 باشد:وظایف و اختیارات کارگروه و دبیرخانه به شرح زیر می  - ۵ماده 
 نامه. ( این آیین۳( ماده )۱بررسی و ارایه پیشنهاد به ستاد در چهارچوب بند ) -۱
 اتخاذ تصمیم برای رفع مشکالت واحدهای تولیدی استان در چهارچوب قوانین و مقررات. -۲
گذاری و تکمیل طرح های نیمه جهت تسهیل امور سرمایهتهیه پیشنهادهای الزم  -۳

 تمام و ارایه آن به ستاد.
 ارایه پیشنهادهای مرتبط با توسعه صادرات یا اصالح مقررات گمرکی به ستاد. -۴
بررسی پیشنهادات ارایه شده از سوی واحدهای تولیدی برای احیا و استمرار تولید  -۵

وه ق واحدهای در اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی و اشتغال واحدهای تولیدی، از جمله
 های اجرایی.ها یا سایر دستگاهقضاییه و تملک شده توسط بانک

پیگیری درخواست واحدهای تولیدی در خصوص عدم اجرای مصوبات ستاد و  -۶
 صالح. کارگروه های استانی، برای رسیدگی خارج از نوبت در مراجع ذی

 پایش آخرین وضعیت واحدهای تولیدی و ارایه گزارش های منظم سه ماهه به ستاد. -۷
. االجرا استهای اجرایی الزم تصمیمات کارگروه در چهارچوب اختیارات دستگاه -تبصره 

ربط برخی از تصمیمات کارگروه را مغایر با قوانین و مقررات بداند، در مواردی که دستگاه ذی 
فته از تاریخ ابالغ تصمیمات یاد شده، مراتب را با ذکر دلیل برای موظف است ظرف دو ه

 ستاد ارسال نماید.
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نحوه تشکیل جلسات ستاد و کارگروه، ساماندهی جریان کار ستاد، دعوت از  - ۶ماده 
اعضای ستاد، تنظیم دستور جلسات، ثبت و نگهداری مذاکرات و هماهنگی بین دستگاهی به 

 تاد خواهد بود که در اولین جلسه ستاد به تصویب خواهد رسید.نامه داخلی سموجب آیین 
های اجرایی )ثابت و مصوبات ستاد با رأی اکثریت وزرا و رؤسای دستگاه - ۷ماده 

ها، متناظر با اعضای ستاد  شود. مصوبات اعضای کارگروهغیرثابت مدعو( نافذ و اجرایی می
 مذکور طبق همین حکم نافذ و اجرایی است.

نامه  ای که ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ این آیین همه فرآیندها از طریق سامانه - ۸ ماده
شود. ضوابط این سامانه به تصویب ستاد می رسد و توسط رییس ایجاد خواهد شد، انجام می

 شود.ستاد ابالغ می
 در صورتی که به هر دلیل امکان ثبت اطالعات توسط متقاضی در سامانه فراهم -تبصره 

نباشد، دبیرخانه کارگروه و یا ستاد موظف است درخواست متقاضی را دریافت و راسًا نسبت 
 به ثبت آن در سامانه اقدام نماید.

 شود.لغو می ۱۳۹۴/ ۲/ ۱۹هـ مورخ ۵۰۷۲۰/ت ۱۸۱۵۱نامه شماره  تصویب - ۹ماده 

 با  یریو عشا ییدار در مناطق روستایجاد اشتغال پایت از توسعه و ایقانون حما
 ۳۱/۵/۱۳۹۶1مصوب  یاستفاده از منابع صندوق توسعه مل

 به صندوق توسعه ملی های کلی اقتصاد مقاومتیبه منظور تحقق اهداف سیاست - ۱ماده 
ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری  شود تا با هدف ارتقای تولید واجازه داده می

با تصویب هیئت امنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون 
های ( دالر از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانک۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱)

سعه وکشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از ت
گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیالت به گذاری در بخش کشاورزی سپردهسرمایه

اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار 
نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و 

 ود.مناطق عشایری ش

                                                      
 ۲۱/۶/۱۳۹۶ي: تاريخ روزنامه رسم ۱۹/۶/۱۳۹۶تاريخ ابالغ:  ۲۱۱۲۰شماره انتشار:  ۷۳۸۹۹شماره ابالغ:  - ۱
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تبدیل دالر به ریال ناشی از اجرای این قانون نباید موجب افزایش خالص دارایی  - ۱تبصره 
 های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران شود.

ها بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت تسهیالت موضوع این ماده بین استان - ۲تبصره 
 شود.یروستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان توزیع م

ا ر ها و صندوق های مذکور مکلفند بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملیبانک - ۲ماده 
تضمین نموده و حداقل معادل منابع موضوع این قانون از محل منابع خود و به صورت تلفیقی 

 تسهیالت اعطاء نمایند.
برداری قانون یک سال پس از بهرهحداکثر دوره تنفس تسهیالت موضوع این  - ۳ماده 

شود و دوره بازپرداخت تسهیالت حداکثر شش سال است که متناسب با نوع ها تعیین میطرح
 شود.طرح محاسبه می

های عامل و صندوق های مذکور در این قانون مجاز به تسویه تسهیالت بانک - ۱تبصره 
 باشند.پرداخت شده قبلی از محل منابع موضوع این قانون نمی 

های عامل و صندوق های مذکور در این قانون موظفند جهت تسهیل بانک - ۲تبصره 
پرداخت تسهیالت مذکور از انواع تضامین شامل سند منازل مسکونی روستایی، سند زمین 
کشاورزی، سند واحدهای دامپروری و تجاری در روستاها و نواحی صنعتی، سفته دریافت 

 روستاییان و عشایر امکان پذیر باشد.نمایند که ارائه آن توسط 
ی غیردولتی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، هاطرحتسهیالت موضوع این قانون به  - ۴ماده 

تباف ی مربوط به فرش دسهافعالیتمعادن کوچک، فناوری اطالعات، گردشگری، صنایع دستی، کلیه 
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی  و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و همچنین برای تأمین

 مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت اختصاص می یابد.
( بر اساس ٪۵۰منابع موضوع این قانون در درون هر استان به نسبت پنجاه درصد ) - ۵ماده 

 به صورت استانی شاخص سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم
( باقیمانده به صورت ملی و بر اساس شاخصهای مصوب ٪۵۰توزیع می گردد و پنجاه درصد )

 شود.شورای عالی اشتغال و بر مبنای شاخصهای مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع می
 ان برنامه وبه منظور حسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار، سازم - ۶ماده 

بودجه کشور موظف است تا با به کارگیری سامانه مناسب، بر نحوه اعطای تسهیالت و اشتغال 
 ایجاد شده نظارت کند. 
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های اجرایی موظفند در چهارچوب اعالمی سازمان برنامه و بودجه کشور، اطالعات دستگاه
است تا گزارش عملکرد  مربوط به چهارچوب این نظارت را در سامانه ثبت کنند. سازمان موظف

 را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سامانه جامع اطالعات بازار کار،  -تبصره 

متناسب با اهداف این قانون را با استفاده از امکانات موجود ایجاد کرده و داده های موردنیاز 
 های مرتبط قرار دهد.گاهرا در اختیار دست

های آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاه - ۷ماده 
گذاری، نرخ اجرایی ذی ربط در این زمینه، چهارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده

( بخشهای هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، ٪۶سود میانگین شش درصد )
این  ها، پس از ابالغهای پیشنهادی سایر دستگاهسازوکار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرح

قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و 
چوب ریاست جمهوری در چهار رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم

 وزیران می رسد.شود و به تصویب هیئتقوانین تهیه می
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی و یکم 

/ ۶/ ۸مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 
 به تأیید شورای نگهبان رسید. ۱۳۹۶

  اجرایی قانون حمایت از توســــعه و ایجاد اشــــتغال پایدار در مناطق آیین نامه
ـــعه ملی ـــتفاده از منابع صـــندوق توس ـــایری با اس ـــتایی و عش ـــماره  روس مصـــوبه ش

 ۲۱/۸/۱۳۹۶1مورخ  هـ۵۴۶۹۱/ت۱۰۳۸۹۸

 همکاریبه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با  ۱۳۹۶/ ۸/ ۱۷وزیران در جلسه هیئت
ناد کشور و به است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم

( قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده ۷ماده )
ـ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر  ۱۳۹۶ب ـ مصو از منابع صندوق توسعه ملی

 تصویب کرد:
 در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ـ ۱ماده 

                                                      
 ۵/۹/۱۳۹۶تاريخ روزنامه رسمي:  ۲۱۱۸۰شماره ابالغ: شماره انتشار:  -۱
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 سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. -الف 
قانون: قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و  -ب 

 ـ ۱۳۹۶ـ مصوب  عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
 ریزی استان.سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه -پ 
 .صندوق: صندوق توسعه ملی -ت 
 وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. -ث 
 کشور. روستایی و مناطق محروممعاونت: معاونت توسعه  -ج 
 بخش غیردولتی: کلیه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی. -چ 
کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار  -ح 

و اصالح بعدی آن موضوع مصوبه  ۱۳۹۵/ ۷/ ۲۹مورخ  ۹۲۶۴۵موضوع مصوبه شماره 
 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی. ۱۳۹۶/ ۱/ ۲۹مورخ  ۱۱۲۴۰۵۳ره شما

ن، و با حضور مدیر کل تعاو کارگروه: کارگروه اشتغال استان با مسئولیت استاندار -خ 
کار و رفاه اجتماعی )دبیر(، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر کل دفتر امور 

داری، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان، مدیر کل جهاد روستایی و شوراهای استان
کشاورزی استان، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و مدیر 

ل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان و کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری و مدیرک
 رییس اتاق تعاون استان. 

های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق های مؤسسه عامل: بانک -د 
 گذاری در بخش کشاورزی.کارآفرینی امید و حمایت از توسعه سرمایه

مان دستگاه بخشی: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ساز -ذ 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، سازمان 

 امور عشایر ایران و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور.
 استانی. دستگاه استانی: دستگاه اجرایی -ر 
رآیندی و نظارت سامانه نظارت: سامانه ثبت اطالعات متقاضیان، ورود اطالعات ف -ز 

 ها به انتخاب سازمان.توسط دستگاه
 ( قانون.۶سامانه بازار کار: سامانه جامع اطالعات بازار کار موضوع تبصره ماده ) -ژ 
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برنامه اجرایی ملی توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگیر موضوع مصوبه شماره  -س 
 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی. ۱۳۹۶/ ۳/ ۳۱مورخ  ۳۷۵۹۷
برنامه اجرایی استانی توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگیر استان که در چارچوب  -ش 

برنامه اشتغال فراگیر و مبتنی بر مطالعات پویای کسب و کار و اشتغال استان به تصویب 
 کارگروه رسیده است.

های اقتصادی که در مطالعه پویای رسته های اقتصادی پراشتغال: رسته فعالیت -ص 
 و کار و اشتغال استان انتخاب شده اند و به تصویب کارگروه رسیده است.کسب 
مناطق هدف اجرای طرح: تسهیالت برای روستاها با اولویت مناطق مرزی و مناطق عشایری  -ض 

 و محروم و سرمایه در گردش برای نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.
های اقتصادی بخش غیردولتی با اولویت ین نامه شامل فعالیتدامنه شمول این آی - ۲ماده 

رسته های اقتصادی پراشتغال در مناطق هدف اجرای طرح، اعم از ایجادی، تکمیلی و توسعه 
 شامل موارد زیر است:

، گلخانه، گیاهان دارویی، کشاورزی شامل زراعت، دام و طیور، باغداری، شیالت -الف 
بخش کشاورزی، خدمات ماشینی کردن  ی، خدمات فنی و مهندسیخدمات تجار

)مکانیزاسیون( کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و منابع طبیعی شامل جنگل 
 کاری، پرورش نهال و غیره.

معادن کوچک شامل کلیه معادن به جز معادن بزرگی که در جدول موضوع بند  -ب 
ها و بنگاه های ( آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت۲ماده ))ب( 

( قانون اصالح موادی از قانون ۲اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده )
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای 

ون اساسی موضوع تصویب نامه شماره های اصل چهل و چهارم قانسیاست
 مشخص شده اند. ۷/۶/۱۳۸۸ک مورخ ۴۳۱۸۱/ت۱۱۵۳۲۰
های خدماتی شامل خدمات ارتباطات و فناوری اطالعات، اصناف، فعالیت -پ 

ای، بهداشتی  آموزش، گردشگری، ورزشی، فرهنگی و هنری، حمل و نقل، انبارداری، بیمه
 ی های تجدید پذیر و غیره.و درمانی، بازیافت و انرژ

ایر های مربوط به آن و سهای فرش دستباف و کلیه فعالیتصنایع دستی و فعالیت -ت 
 صنایع دستی.
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تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و  -ث 
 شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.

های موضوع این ماده فعالیت می کنند که در حوزه فعالیت بنیانشرکت های دانش -تبصره 
 نیز مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه می باشند.

 منابع مالی اجرای قانون به شرح زیر است: - ۳ماده 
( دالر از منابع ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون ) -الف 

 گذاری قرض الحسنه )با نرخ سودصندوق به صورت سپرده صندوق با تصویب هیئت امنای
 های عامل.صفر درصد( نزد مؤسسه

حداقل به میزان معادل ریالی سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلی  -ب 
 های عامل به صورت تلفیقی با منابع موضوع بند )الف( این ماده.موسسه
رتیبی اتخاذ نماید که تبدیل دالر به ریال بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ت -تبصره 

ناشی از بند )الف( این ماده موجب افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری 
 اسالمی ایران نشود.

 شود:های هدف به شرح جدول زیر تعیین میسهم بخش - ۴ماده 
 ردیف

( این ۲مصادیق ماده )
 آیین نامه

 بخش هدف
سهم هر بخش از کل 

 بع )درصد(منا
 ۴۵ کشاورزی و منابع طبیعی موضوع بند )الف( ۱
 ۱۰ صنایع و معادن کوچک موضوع بند )ب( ۲
 ۱۵ های خدماتی و فناوری اطالعاتفعالیت (موضوع بند )پ ۳
 ۱۰ گردشگری (پموضوع بند ) ۴
 ۱۰ های فرش دستبافصنایع دستی و فعالیت ت(موضوع بند ) ۵

 (موضوع بند )ث ۶
 در مستقر رگردش واحدهای تولیدیسرمایه د

 هزار زیرده نواحی صنعتی روستایی و شهرهای
 نفر

۱۰ 

یبی جمعیت کقانون بر اساس شاخص تر (۱)ماده  (۲)ی موضوع تبصره هااستانسهم  - ۵ماده 
 :س درآمد سرانه استان به شرح جدول زیر تعیین می گرددکاری و عکنرخ بی ،روستایی

 سهم )درصد( استان ردیف
[…] […] […] 

 ۴۶/۵ سیستان و بلوچستان ۱۶
[…] […] […] 
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 وظایف صندوق به شرح زیر است: ـ ۶ماده 
به میزان  (با نرخ صفر درصد)ی عامل هاموسسهنزد  گذاریسپردهانعقاد قرارداد  -الف 
 .یابدسه عامل توسط سازمان تغییر میه سازمان تعیین و بر اساس میزان جذب هر موسکسهمی 
 گذاری موضوع قانون با رعایت بند )الف( این ماده.واریز وجوه سپرده -ب 
 وظایف سازمان به شرح زیر است: ـ ۷ماده 
 های موجود با اصالحات الزم.تعیین سامانه نظارت مناسب از میان سامانه -الف 
های ال پایدار با استفاده از ظرفیت سازماننظارت عالیه بر اجرای برنامه توسعه اشتغ -ب 

 های اجرایی.استانی و دستگاه
 گذاری به تفکیک مؤسسه های عامل به صندوق.ابالغ مبالغ سپرده -پ 
 رد آن موسسه.کتعیین میزان سهم هر موسسه عامل و تجدیدنظر بر اساس ارزیابی عمل -ت 
 وظایف کارگروه ملی به شرح زیر است: ـ ۸ماده 

 ها در سقف سی درصد منابع بر مبنای ارزیابی عملکرد.ها و بخشتجدیدنظر در سهم استان -الف 
 ابالغ دستورالعمل های الزم به منظور تسهیل امور. -ب 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با همکاری سازمان، وزارت، معاونت و  ـ ۹ماده 
و تسهیل در پذیرش طرح ها و های عامل، دستورالعمل وحدت رویه، متضمن نحوه موسسه

ها، گردش امور، دریافت وثایق و اعطای تسهیالت را در چارچوب قانون و این آییندرخواست
 گذاری صندوق ابالغ می نماید.نامه تدوین و قبل از سپرده

 وظایف مؤسسه های عامل به شرح زیر است: - ۱۰ماده 
 ه به میزان تعیین شده توسط سازمان.( این آیین نام۳تأمین منابع بند )ب( ماده ) -الف 
 تضمین بازپرداخت منابع صندوق. -ب 
نگهداری حساب تسهیالت متقاضیان واجد شرایط به نسبت مساوی از محل منابع  -پ 

صندوق و منابع داخلی به صورت مجزا و شفاف و ارایه گزارش های دوره ای در قالب 
 تعریف شده در سامانه نظارت.

 فنی، مالی و اقتصادی طرح.تأیید توجیه  -ت 
موسسه عامل موظف است حداکثر ظرف یک ماه از زمان معرفی کارگروه، ارایه  ـ ۱۱ماده 

درخواست و تکمیل مدارک، نتیجه بررسی را به متقاضی اعالم نماید و در صورت تأیید 
درخواست و عقد قرارداد با متقاضی، مؤسسه عامل موظف است مطابق شرایط و ضوابط 

 اد، تسهیالت را پرداخت نماید.قرارد
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موسسه عامل در صورت تأخیر در پرداخت تسهیالت، با تأیید سازمان، به ازای  ـ ۱تبصره 
 شود.هر ماه تأخیر مشمول وجه التزام به نرخ دو درصد مبلغ تسهیالت آن مرحله پرداخت می

را حداکثر ( این ماده ۱مؤسسه عامل موظف است وجه التزام موضوع تبصره ) ـ ۲تبصره 
ظرف یک ماه پس از تأیید سازمان به حسابی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 شود، واریز نماید.اعالم می
مؤسسه عامل موظف است در صورت رد درخواست متقاضی، دالیل رد  ـ ۳تبصره 

اده ن مدرخواست را به صورت کتبی حداکثر ظرف یک ماه به وی اعالم و اقدامات مربوط به ای
 را در سامانه ثبت نماید.

مؤسسه های عامل موظفند منابع صندوق را به گونه ای مدیریت نمایند تا با  - ۱۲ماده 
تلفیق با منابع خود، نرخ سود تسهیالت اعطایی از محل منابع این آیین نامه به طور میانگین 

 شش درصد باشد.
( جدول موضوع ۵تا  ۱های )ردیفدوره استفاده از تسهیالت طرح های موضوع  - ۱۳ماده 
( این آیین نامه حداکثر دو سال، دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت ۴ماده )

تسهیالت اعطایی حداکثر شش سال تعیین و مجموع دوره تأمین مالی تسهیالت سرمایه در 
 شود.( جدول مذکور حداکثر هجده ماه تعیین می۶گردش موضوع ردیف )

 شود.رده متقاضی مطابق ضوابط و مقررات بانکی تعیین میآو -تبصره 
مؤسسه های عامل، مجاز به تسویه تسهیالت پرداخت شده قبلی از محل منابع  - ۱۴ماده 

 مالی اجرای قانون نمی باشند.
 های بخشی به شرح زیر است:وظایف دستگاه - ۱۵ماده 

با  داراولویتسته شغل های های اجرایی ملی منطبق با رتهیه و ارایه برنامه -الف 
هماهنگی وزارت مشتمل بر برش استانی، پیش بینی بازار مناسب محصوالت، نیازسنجی الزم 
برای آموزش و ترتیبات نهادی برای ایجاد توسعه کسب و کار و نظارت عملیاتی بر تحقق 

سانی اهداف توسعه اشتغال پایدار به سازمان در چارچوب دستورالعمل سازمان و اطالع ر
 عمومی به ذینفعان.

شناسایی و معرفی متقاضیان واجد شرایط به مؤسسه عامل در چارچوب طرح  -ب 
 های مصوب کارگروه.

 نظارت بر تحقق اهداف طرح های ملی ذی ربط. -پ 
 حصول اطمینان از ثبت اطالعات نظارتی طرح های ذی ربط در سامانه نظارت. -ت 
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 است: وظایف وزارت به شرح زیر - ۱۶ماده 
های توانمندسازی و مهارت آموزی نیروی کار و ترتیبات نهادی اجرای برنامه -الف 

 الزم برای پایداری اشتغال ایجاد شده.
 های اجرایی ملی و استانی توسعه اشتغال.پیگیری اجرا و نظارت عملیاتی بر برنامه -ب 
 آموزش کارآفرینی به متقاضیان تسهیالت بانکی. -پ 
 های ذی ربط به سامانه بازار کار.ترسی دستگاهایجاد دس -ت 
 آموزش متقاضیان بر اساس رسته فعالیت تخصصی مربوط. -ث 
 معرفی افراد جویای کار به کارآفرینان. -ج 
 تأمین خدمات کلینیکی و مشاوره ای به متقاضیان. -چ 
د ایجاد هماهنگی بین بخشی در رسته هایی که دارای هم پوشانی هستند، مانن -ح 

 گردشگری روستایی، صنایع روستایی و غیره.
المللی از طریق ایجاد تمهید برای اتصال واحدهای اقتصادی به بازارهای ملی و بین -خ 

 نهادهای متناسب.
 وظایف کارگروه به شرح زیر است: - ۱۷ماده 

 های استانی مصوب.پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه -الف 
 ( قانون.۵بع در درون استان موضوع ماده )تهیه چارچوب توزیع منا -ب 
( این آیین۸توزیع اولیه و باز توزیع اعتبارات درون استان با رعایت بند )الف( ماده ) -پ 
 نامه.
های اجرایی ملی توسعه اشتغال در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر مصوب برنامه - ۱۸ماده 

 ید.ی بخشی به تأیید کارگروه ملی خواهد رسهاهدستگاستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با پیشنهاد 
ها و سازگار با های اجرایی استانی توسعه اشتغال که در قالب سیاستبرنامه - ۱۹ماده 
انی و های بخشی استهای اجرایی ملی توسعه اشتغال تهیه می شوند، به پیشنهاد دستگاهبرنامه

ی عامل در استان ابالغ می شوند. کارگروه هاها و موسسهتصویب کارگروه برای اجرا به دستگاه
 های مصوب استانی را در سامانه نظارت بارگذاری نمایند.هر استان موظفند نسخه ای از برنامه

ی اجرایی و مؤسسه های عامل موظفند به طور مستمر گزارش هادستگاهوزارت،  - ۲۰ماده 
ه توسط سازمان اعالم کزمان بندی  رد خود را در سامانه نظارت و بر اساس ترتیبات وکهای عمل

رد کخواهد شد ثبت و ارایه نمایند. سازمان موظف به ارایه گزارش های دوره ای شش ماهه از عمل
 برنامه توسعه اشتغال پایدار روستایی به رییس جمهور و مجلس شورای اسالمی می باشد.
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 مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه بر عهده وزارت است. - ۲۱ماده 

 ( صره شور( قانون احکام دائمی برنامه۱۶( ماده )۳تب سعه ک سنامه  های تو سا )ا
 ۱۰/۱۱/۱۳۹۵مصوب  (صندوق توسعه ملی

ن ، توازهااستانو  یاقتصاد هایبخشن یع منابع بیصندوق موظف است در توز -۳تبصره 
 .را مدنظر قرار دهد ایمنطقه

 ( ۷ماده ) ۲۷/۱۱/۱۳۸۰قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور  -۷ماده 
گردد. اعتباری به هزینه قطعی منظور میشود بعد از پرداخت به سیستم بانکی و مؤسسات می

ل از وجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیالت وجوه مذکور به ترتیبی که در سود حاص
داری کل واریز و عیناً در ای در خزانهگردد به حساب ویژهاین ماده تعیین مینامه اجرایی آیین

 های سنواتی مجددًا برای تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد.بودجه

 ــه اجراآیین ــام ــاده ) یین ــانون تنظ( ۷م ــال یبخشــــ میق ــتدو یاز مقررات م  ل
 ۲۲/۳/۱۳۸۱مورخ  ه۲۶۵۵۶ت۹۳۵۴شماره مصوبه 

 ییو دارا یامور اقتصاد وزارت
مورخ  ۱۱۱۶/۵۶/ ۱۰۸۷۳شماره  شنهادیبنا به پ ۱۳۸۱/ ۳/ ۱۹در جلسه مورخ  رانیوزئتیه

 یاز مقررات مال یبخش می( قانون تنظ۷و به استناد ماده ) ییو دارا یصادزارت امور اقتو ۴/۳/۱۳۸۱
 نمود: بیوتص ریرا به شرح ز ادشدهی( قانون ۷ماده ) ییاجرا نامهآیین ـ ۱۳۸۰مصوب  ـ لتدو

 فیتعار ـ ۱ ماده
عامل در  یهابانکبا  منعقدشده یقراردادها یت که طاس یاعتبارات جوه اداره شده:و ـ الف

 یهابرنامه نیدر جهت اهداف قوان یگذارهیسرما یلت براتا با نظارت دو ردیگیمقرار  هاآن اریاخت
 هند.قرار د یلتردویغ یو حقوق یقیاشخاص حق اریدر اخت التیتسه صورتبهتوسعه و بودجه 

( است که با عقد قرارداد با بانک یاستان ای ی)مل ییرادستگاه اج اگذارنده اعتبار:و ـ ب
 .دهدیمبانک قرار  اریعامل اعتبارات الزم را در اخت
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با مجوز بانک  ایقانون  حکمبهاست که  یمؤسسات اعتبار ایبانک  بانک عامل: ـ ج
 نده اعتبار است.اگذارو طرف قرارداد و شدهسیتأس رانیا یاسالم یجمهور یمرکز
 تیریمبادله شده با سازمان مد نامهموافقتاگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد وـ  ۲ ماده

ه اداره جوبا بانک عامل اعتبارات مربوط به و منعقدشدهکشور و بر اساس قرارداد  ریزیبرنامهو 
 بانک عامل قرار دهد. اریشده را در اخت

به بانک عامل را  یجوه پرداختاگذارنده اعتبار موظف است ودستگاه و حسابیذ ـ ۳ ماده
 .دیمنظور نما یقطع نهیبه هز

 از بابت بازپرداخت یافتیجوه مذکور و مبالغ دربانک موظف است سود حاصل از و ـ ۴ ماده
یم کل افتتاح یدارخزانهکه توسط  یخاص حساببهرا  نامهآیین نیموضوع ا التیاقساط تسه

 کشور منظور گردد. یدرآمد عموم حساببهتا  دینما زیراو گردد
بودجه  نیخزانه از محل اعتبارات مربوط در قوان حساببه یزیارجوه ومعادل و ـ ۵ ماده
 .ردیگیمقرار  ربطیذ ییاجرا یهادستگاه اریجوه اداره شده در اختدر قالب و یسنوات

جوه اداره شده را به مربوط به و یهاوظف هستند حساباگذارنده اعتبار مبانک عامل و وـ  ۶ ماده
 التیاصل و سود تسه کیکنند که در هر زمان اطالعات مربوط به مصرف آن به تفک ینگهدار یصورت
 باشند. لیقابل تحص شدهمصرفجوه اداره شده و زانیشده و اقساط معوق و م ءاعطا

 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی -ج 

 ه وبمص صوص تشکیل ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتیدر خ نامهبیتصو
 1با اصالحات و الحاقات بعدی ۳۱/۶/۱۳۹۴مورخ  هـ ۵۲۴۴۲/ت۸۵۰۰۱ شماره 

ابالغی مقام معظم رهبری  یهاسیاستدر اجرای  ۱۳۹۴/ ۶/ ۲۹در جلسه  رانیوزئتیه
المی اسی جمهوری اسو سی و هشتم قانون اس صدکیراجع به اقتصاد مقاومتی و به استناد اصل 

 ایران تصویب کرد:
های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات بررسی، تصویب و راهبری برنامه منظوربهـ  ۱

 و جمهورسیرئ، ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول هاآناجرایی 
شاورزی، راه و کشور، جهاد کبا عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، 

                                                      
 ۴/۷/۱۳۹۴تاريخ روزنامه رسمي:   ۲۰۵۵۱شماره ابالغ: شماره انتشار:  - ۱
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اه ار و رفک، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
 شور، رئیسک ریزیبرنامهاجتماعی، ارتباطات و فناوری اطالعات، رئیس سازمان مدیریت و 

جمهوری  یمایصداوسو گردشگری، رئیس سازمان  یدستعیصناسازمان میراث فرهنگی، 
زی جمهوری اسالمی ایران، معاون امور مجلس کمر کبان کلسیرئاسالمی ایران، 

و رئیس  جمهورسیرئ، مشاور اقتصادی جمهورسیرئ، معاون علمی و فناوری جمهورسیرئ
 و سه نفر اقتصاددان به انتخاب رئیس ستاد با وظایف زیر عامل صندوق توسعه ملی ئتیه
 : گرددیمیل کتش

های اجرایی ملی و استانی های عملیاتی دستگاههماهنگی جهت تدوین برنامه -الف 
و راهبردهای مربوط به پیگیری تأمین  کلی اقتصاد مقاومتی یهاسیاستدر چارچوب 

 های مصوب ستاد نیازهای اجرای برنامه
های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی ای عملیاتی دستگاههدریافت برنامه -ب 

  هاآنبرای تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی تصویب 
 ها منظم از اجرای برنامه یریگگزارش -ج 
مشکالت برای  وفصلحلاعمال نظارت و مداخله جدی در موارد قصور و  -د 

 تسهیل در امور 
 های اقتصاد مقاومتی ت برنامهمناسب از روند پیشرف یرساناطالع -هـ 
کلی  یهاسیاستهای اجرایی مختلف مجری ایجاد هماهنگی بین دستگاه -و 

 برای عملیاتی کردن برنامه مصوب  اقتصاد مقاومتی
 شناسایی و معرفی موانع اجرایی یا قوانین و مقررات مغایر  -ز 
برای تخصیص  هاتیاولوتشخیص و تعیین  منظوربهاسب من سازوکارایجاد  -ح 

 بهینه منابع محدود
تخصصی  یهاکارگروه. شودیمانتخاب  جمهورسیرئدبیر ستاد توسط معاون اول  ـ۱ تبصره

 .شودیمدر حوزه دبیرخانه ستاد تشکیل  جمهورسیرئحسب نظر معاون اول 
ایر و برای هماهنگی با س صاد مقاومتیلی اقتک یهاسیاستپیگیری تحقق  منظوربهـ ۲ تبصره

ی مربوط حسب مورد هابرنامهدر اجرای  هاآنت کو بخش غیردولتی و مشار قوا، نیروهای مسلح
ل نیروهای کاول مجلس شورای اسالمی، معاون اول قوه قضاییه، رئیس ستاد  سیرئبینااز 
یس شاورزی ایران و رئکسلح، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و م

 .شودیمت در جلسات ستاد دعوت کره( برای شر)ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
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اداری، دریافت و بررسی  یهایهماهنگستاد،  یارخانهیدبانجام امور  منظوربهـ ۲
، یریگگزارشت و ضبط مذاکرات و تصمیمات، پیشنهادها، تهیه دستورجلسات، ثب

یم، دبیرخانه ستاد با مسئولیت دبیر ستاد تشکیل اندرکاراندستو آموزش  یرساناطالع
 .شود
و استانی اقتصاد مقاومتی و اجرای  یامنطقههای تهیه و اجرای برنامه منظوربهـ ۳

یت در هر استان با مسئولمصوبات ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، ستاد مشابهی 
 .شودیمهای متناظر عضو ستاد مرکزی تشکیل و عضویت روسای دستگاه استاندار
های عملیاتی اقتصاد مقاومتی استان خود را با همکاری برنامه اندموظفـ استانداران ۴

 ارائهمقاومتی تهیه و به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد  ربطیذهای و هماهنگی دستگاه
و  های عملیاتی استانیبرنامه بندیزمانکنند. مسئولیت پایش، نظارت و پیگیری اهداف و 

 .باشدیماستانداران  عهده برادواری  یهاگزارشارسال 
پیگیری، پایش و ارزیابی اجرای آن  یهاشاخصـ فرآیندهای تفصیلی تولید برنامه، ۵

 .رسدیمد راهـبری و مدیـریت اقتصاد مقاومتی توسـط دبیرخانه تهـیه و به تصویب ستا

 ب رهبر معظم انقال یابالغ یاقتصاد مقاومت یکل یهاسیاست یاجرا یمصوبه در راستا
 ای()توازن منطقه اقتصاد یشورا ۱۹/۵/۱۳۹۳مورخ  ۵۴۹۳۳، شماره ۲۹/۱۱/۱۳۹۲مورخ 

و  وبودجهبرنامه( قانون ۳به استناد مفاد ماده ) ۱۶/۴/۱۳۹۳در جلسه مورخ  اقتصاد شورای
رهبر معظم انقالب مورخ  یابالغ یاقتصاد مقاومت یکل یهاسیاست یاجرا یدر راستا

 ییبرنامه اجرا»در خصوص  یاهبردریزی و نظارت رمعاونت برنامه شنهادی، پ۲۹/۱۱/۱۳۹۲
معاونت  یاتیهای عملها و برنامهو مستندات، اهداف، سیاست یمبان «یاقتصاد مقاومت

 نمود: بیتصو ریرا به شرح ز یریزی و نظارت راهبردبرنامه
 و مستندات یمبان -۱ماده 
 رهبر معظم انقالب هیابالغ -الف
 یتوانمندساز د،یعوامل تول تیدر اقتصاد با تقو یور(: محور قرار دادن رشد بهره۳) بند

 یریکارگا و بههمناطق و استان نیبستر رقابت ب جادیاقتصاد، ا یریپذرقابت ت یکار، تقو یروین
 مناطق کشور.  یهاتیمز یایمتنوع در جغراف یهاتیو قابل تیظرف

 جمهورسیمعاون اول رئ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲مورخ  ۱۸۲۹۲۰نامه شماره  -ب
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 د،یعوامل تول تیدر اقتصاد با تقو یورمحور قرار دادن رشد بهره«: الف»( بند ۴) جزء
ها اطق و استانمن نیبستر رقابت ب جادیاقتصاد، ا یریپذرقابت تیکار، تقو یروین یتوانمندساز

 شورمناطق ک یهاتیمز یایمتنوع در جغراف یهاتیو قابل تیظرف یریکارگو به
 اهداف -۲ماده 
قبول از اشتغال و درآمد، افزایش سهم ارتقای توانایی مناطق در ایجاد سطوحی قابل -۱

اع پذیری مناطق در برابر انوبازار، سوددهی، تولید داخلی با ارزش افزوده باال، پایداری و انعطاف
 تهدیدات محیطی و خارجی

 ایدل منطقههای برابر رشد در جهت نیل به تعاایجاد فرصت -۲
 هاسیاست -۳ماده 
 تعریف مناطق همگن -۱
 زای هر منطقهایجاد بستر مناسب برای توسعه درون -۲
 اصالح نظام تخصیص منابع ملی  -۳
 هااستان یانسان هیارتقای ظرفیت سرما -۴

  یاتیعمل یهابرنامه -۴ماده 
 «تعریف مناطق همگن» استیمتناظر با س یهابرنامه -۱
 یبندکردن منطقهمفهومی و اجرایی بازنگری-۱-۱
 بخشی قانونی و حقوقی مناطق کشور هویت -۲-۱
 «زای هر منطقهایجاد بستر مناسب برای توسعه درون»  استیمتناظر با س یهابرنامه -۲
 توسعه خدمات زیربنایی: -۱-۲
 زیربناهای سخت افزاری )از جمله راه، آب و برق( -
، امکانات تبلیغاتی و ارتباطات مله خدمات فنی و مهندسیافزاری )از جزیربناهای نرم -

 المللی( نیاز دارد.ملی و بین
محوری منطقه و هدایت سرریز منافع حاصل از این  استان یدیهای کلتوسعه هسته -۲-۲

 های منطقهتحرک به سایر استان
ی مزیت رقابتی درون هر منطقه و احصاء های تولید داراشناسایی و تکمیل زنجیره -۳-۲

 های زیر:ها بخصوص در بخشالزامات ایجاد آن
خصوص منابع تولیدی خاص هر منطقه های متکی بر منابع و مواد اولیه داخلی بهبخش -

 دستی نفت و گاز و پتروشیمی()همچون صنایع کانی فلزی و غیرفلزی، پایین
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اساسی جامعه هستند. )مانند ساختمان، خودرو، نیازهای  کنندهنیهایی که تأمبخش -
 آموزش، بهداشت و...(

 کنند. نیتوانند محصوالت جایگزین وارداتی را تأمهایی که میبخش -
 نیازهای فناورانه تولیدات داخل نیبا هدف تأم بنیانهای دانشفعالیت -
 محصوالت صادراتی -
ها و پذیری آنای کوچک و متوسط جهت ارتقای رقابتهحمایت منطقی از بنگاه -۴-۲

 های صنعتی قوی در منطقهایجاد خوشه
 کننده تجاریها و خدمات پشتیبانیبهبود زیر ساخت -۵-۲
 ایعرضه با کیفیت خدمات پشتیبانی در بازارهای منطقه -
 نوسازی و یکپارچگی مدیریت مرزی -
 اد و ویژه اقتصادیگیری مناسب از ظرفیت مناطق آزبهره -۲- ۶
 منابع مالی نیتقویت نقش بازار سرمایه در تأم -۷-۲
 «اصالح نظام تخصیص منابع ملی» استیمتناظر با س یهابرنامه -۳
های ای و اولویت ایجاد قطبهای عمرانی بزرگ ملی، منطقهتعریف و اجرای طرح -۱-۳

 یافتهویژه مناطق کمترتوسعهبزرگ اقتصادی در مناطق به
گذاری در مناطق حسب های ترجیحی برای سرمایهها و ارائه مشوقاعالم جذابیت -۲-۳
 ویژه در مناطق کمترتوسعه یافته(ها )بهها و توانمندیقابلیت
ارائه ضوابط جدید توزیع منابع عمومی )اعتبارات عمرانی، تسهیالت و...( با  -۳-۳

 هابرداری از قابلیتبرخورداری و بهرهرویکرد کاهش عدم
 «هاانسانی استانارتقای ظرفیت سرمایه » استیمتناظر با س یهابرنامه -۴
 ایو فنی و حرفه یتقویت کمی و کیفی نظام آموزش عموم -۱-۴
 یتقویت کمی و کیفی نظام آموزش عال -۲-۴
 یانسان یرویداشت نبهبود نظام جذب و نگه -۳-۴

 اجرا وهیش -۵ماده 
 نیوو تد هیمکلف است نسبت به ته جمهورسیرئ یراهبرد ریزی و نظارتمعاونت برنامه -
 یاتیدر چارچوب کاربرگ برنامه عمل ۴مندرج در ماده  یاقتصاد مقاومت یاتیعمل یهابرنامه

 .دیمصوبه( اقدام نما نیا وستی)به شرح پ یاقتصاد مقاومت
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 ی)مجر طربیمعاون ذ نییضمن تع جمهورسیرئ یریزی و نظارت راهبردمعاونت برنامه -
 یریزی و نظارت راهبردمعاون برنامه دییمصوب( با تأ یاتیعمل یهااز برنامه کیهر
اقدامات، منابع  ،یکم ،یفیهمکار، ملزم به ارائه اهداف ک ییاجرا یهاو دستگاه جمهورسیرئ
 خیماه از تار کیمصوب، ظرف مدت  یاتیعمل یهااز برنامه کیهر  یآن برا نیو نحوه تأم یمال
 یریزی و نظارت راهبردمصوبه در چارچوب کاربرگ مذکور به معاونت برنامه نیغ اابال
 .باشدیم جمهورسیرئ

ریزی و با معاونت برنامه یهمکار موظف به مشارکت و همکار ییاجرا یهادستگاه -
 .باشندیمصوب م یاتیعمل یهابرنامه یو اجرا نیتدو ه،یدر ته جمهورسیرئ ینظارت راهبرد

در چارچوب اعتبارات  یمنابع مال نیمذکور و تأم یاتیعمل یهابرنامه یاجرا تیمسئول -
 .باشدیم جمهورسیرئ یریزی و نظارت راهبرددستگاه برعهده معاونت برنامه

 کیو ابالغ هر  دییتأ پس از بررسی، جمهورسیریزی و نظارت راهبردی رئمعاونت برنامه -
عنوان دستگاه ناظر موظف است گزارش متی مذکور، بهعملیاتی اقتصاد مقاو یهااز برنامه

 ارسال نماید. جمهورسیعملکرد اجرای این مصوبه را هر شش ماه یک بار برای رئ
 است. یو مقررات الزام نیقوان هیکل تیمصوبه رعا نیا یدر اجرا -

 هااستان یهایماندگجبران عقب  -د 
 

  اصــالحات و الحاقات مورخ  هیکل با اعمال میمســتق یهااتیقانون مالموادی از
 مرتبط با استان ۲/۳/۱۴۰۰

و ارتقای نظام مالی کشور تاریخ مصوب  )قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر - ۱۳۲ماده 
های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در درآمد ابرازی ناشی از فعالیت (۱/۲/۱۳۹۴
ربط برای های ذیاحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانهو
شود و همچنین درآمدهای برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میها پروانه بهرهآن

ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از ها، هتلخدماتی بیمارستان
شود، از تاریخ شروع برداری یا مجوز صادر میها پروانه بهرهربط برای آنرف مراجع قانونی ذیط

ه مدت ده ب یافتهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعهبهره
 باشد.می سال با نرخ صفر مشمول مالیات
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با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه،  منظور از مالیات -الف 
دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون 

 مان مذکور نیز مکلف به بررسیباشند و سازشده به سازمان امور مالیاتی کشور میو در مواعد مشخص
اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است 

 شود.ها با نرخ صفر محاسبه میو پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آن
خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و  مالیات -ب 

دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال 
ازای هرسال افزایش ( افزایش دهند، به٪۵۰درصد )قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه

و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در شود. تعداد نیروی کار شاغل کارکنان یک سال اضافه می
 هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه

شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در تأمین اجتماعی کارکنان محقق می
د استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه سال بعد که از مشوق مالیاتی این بن

 گردد.شوند کاهش محسوب نمیشود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی میو وصول می
با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده  دوره برخورداری محاسبه مالیات -پ 

های عتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنواقع در شهرک
 یابد.، به مدت سه سال افزایش مییافتهصنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه

 درشرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال  -ت 
مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه 

ای است که توسط مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه
 شود.سازمان امور مالیاتی تهیه می

واحدهای موضوع این ماده  های اقتصادی درگذاریمنظور تشویق و افزایش سرمایهبه -ث 
گذاری در مناطق کمتر با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه عالوه بر دوره حمایت از طریق مالیات

 گیرد:و سایر مناطق به شرح زیر موردحمایت قرار می یافتهتوسعه
 :یافتهدر مناطق کمتر توسعه - ۱

ی بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا هالسا مالیات
شده زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت

ر ماده د های مقررشود و بعدازآن، مالیات متعلقه با نرخبرسد، با نرخ صفر محاسبه می
 شود.های آن محاسبه و دریافت می( این قانون و تبصره۱۰۵)
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 در سایر مناطق: - ۲
های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده لسا ( مالیات٪۵۰درصد )پنجاه

( قانون ۱۰۵های مقرر در ماده )مانده با نرخ( باقی٪۵۰درصد )با نرخ صفر و پنجاه
شود. این حکم تا زمانی که جمع های آن محاسبه و دریافت میهای مستقیم و تبصرهتمالیا

یابد و شده شود، ادامه میدرآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت
( این قانون ۱۰۵های مقرر در ماده )( مالیات متعلقه با نرخ٪۱۰۰بعدازآن، صد درصد )

 شود.ه و دریافت میهای آن محاسبو تبصره
( ۲( و )۱ونقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای )درآمد حمل

باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این این بند برخوردار می
گذاری مجدد از مشوق این ماده اند، درصورتی که سرمایهشدهاصالحیه تأسیس

 د.توانند استفاده کننمی
منظور تأسیس، توسعه، ربط بهگذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیهرگونه سرمایه

استثنای زمین های ثابت بهبازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی
 شود، مشمول حکم این بند است.هزینه می

حقوقی  گذاری اشخاصاستثنای زمین مذکور در انتهای بند )ت(، در مورد سرمایه -ج 
ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به ها، هتلونقل، بیمارستانغیردولتی در واحدهای حمل

 باشد.صالح، جاری نمیشده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذیمیزان تعیین
شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی درصورتی که کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت -چ 

های آن مطالبه و متعلق و جریمه رای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیاتاین ماده ب
 شود.وصول می

گذاران خارجی شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایهگذاری انجامدرصورتی که سرمایه -ح 
ج ازای هر پنشد بهشده باهای اقتصادی و فنی ایران انجامگذاری و کمکبا مجوز سازمان سرمایه

( به مشوق این ماده به ٪۱۰گذاری خارجی به میزان ده درصد )(مشارکت سرمایه٪۵درصد )
 شود.( اضافه می٪۵۰درصد )شده و حداکثر تا پنجاهنسبت سرمایه ثبت و پرداخت

های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به شرکت -خ 
( از ٪۲۰صوالت با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی که حداقل بیست درصد )تولید مح

محصوالت تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در 
با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت  دوره محاسبه مالیات
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( تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل ٪۵۰درصد )وره مذکور، از پنجاهاتمام د
 باشند.از فروش محصوالت تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می

های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی نرخ صفر مالیاتی و مشوق -د 
تان و پنجاه کیلومتری مرکز اس تهران متری مرکز استانصد و بیست کیلومستقر در شعاع یک

ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و سی کیلومتری مراکز سایر استان اصفهان
 شود.بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی

ربط و معاونت علمی و فناوری های ذیتأیید وزارتخانه واحدهای تولیدی فناوری اطالعات با
واحدهای تولیدی  باشند. همچنین مالیاتجمهور درهرحال از امتیاز این ماده برخوردار میرئیس

 استثنای مناطق ویژههای صنعتی بهو معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک
ا نرخ ب تهران صد و بیست کیلومتری مرکز استاندر شعاع یک های مستقراقتصادی و شهرک
 باشند.های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میشود و از مشوقصفر محاسبه می

های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک
ثر ای است که حداکنامهموجب آیینگیرند، مالک تعیین محدوده به شهر قرار مییا چند استان یا 

های صنعت، معدن و تجارت و سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه
 زیستمحیطریزی کشور و سازمان حفاظت و سازمان مدیریت و برنامه امور اقتصادی و دارایی

 رسد.می ۱وزیرانهیئتیه و به تصویب ته
در هر  ماهه اولشامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه یافتهفهرست مناطق کمتر توسعه -ذ 

ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ساله، توسط سازمان مدیریت و برنامهبرنامه پنج
وزیران شود و به تصویب هیئتگذاری در تولید تهیه میهای نرخ بیکاری و سرمایهشاخصبا لحاظ 

أیید باشد. تاریخ شروع فعالیت با ترسد و تا ابالغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر میمی
 یافته است.های مناطق کمتر توسعهربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقمراجع قانونی ذی

 برداری ازکلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهره -ر 
االجرا شدن این ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ الزممراجع قانونی ذی

                                                      
د ( قانون رفع موانع تولی۳۱های مستقیم موضوع ماده )( اصالحی قانون مالیات ۱۳۲نامه اجرایی بند ) د ( ماده ) آیین - ۱

  ۱۱/۷/۱۳۹۴ مورخ هـ ۵۲۳۱۹/ت۸۹۴۷۸مصوبه شماره  و ارتقای نظام مالی كشور رقابت پذیر
 ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ۳۱های مستقیم موضوع ماده ) ( اصالحی قانون مالیات ۱۳۲آیین نامه اجرایی ماده )  -

  ۱۶/۱۲/۱۳۹۴هـ مورخ  ۵۲۶۴۲/ت۱۶۵۳۱۱و ارتقای نظام مالی كشور مصوبه شماره 
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ند باشند. حکم این ببر درآمد ابرازی معاف می ( مالیات٪۵۰درصد )ماده از پرداخت پنجاه
 نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

( درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ٪۱۰۰صد درصد ) -ز 
ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل ذی

 باشد.می مشمول مالیاتشده باشد با نرخ صفر مالیاتی 
با نرخ صفر موضوع این قانون صرفًا شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان  مالیات -ژ 

باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر شده می
 قوانین مجری است.

تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای  هایمعادل هزینه -س 
ربط که در قالب قرارداد منعقده با های ذیبرداری از وزارتخانهتولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره

های علوم، تحقیقات ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانهدانشگاه
انجام  درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشورو فناوری و بهداشت، 

ها و یا شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت ساالنه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاهمی
ها نهای تولیدی و معدنی آمراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت

 ( مالیات٪۱۰( ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد )۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰کمتر از پنج میلیارد )
حساب مالیات اشخاص  شود. معادل مبلغ منظور شده بهابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می

 ۱قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.عنوان هزینه قابلمذکور، به

                                                      
 :۱۵/۲/۱۳۹۸قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی مصوب  ۱۹و  ۱۲مواد  - ۱

 شود:صورت زیر اعمال میمالیاتی و ارتقای علمی بهای، های بیمهمنظور تقویت تحقیق و توسعه، مشوقبه - ۱۲ماده 
و اصالحات و الحاقات بعدی آن مرجع  ۱۳۶۶/ ۱۲/ ۳های مستقیم مصوب ( قانون مالیات۱۳۲ماده )« س»در بند  -ب 

های علوم، های تحقیقات پژوهشی مذكور در چارچوب نقشه جامع علمی كشور، وزارتخانهتشخیص قرار داشتن فعالیت
 و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.تحقیقات 

 منظور حسن اجرای این قانون:ـ به ۱۹ماده 
[…] 
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پیشنهاد هیئت به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجادشده و یا  - ۴

های ( این قانون، مشوق۲های موضوع ماده )ارجی توسط دستگاهخ -افزایش صادرات كاالها و خدمات تولیدی در مشاركت ایرانی 
( قانون ۱۳۲و ماده ) ۱۳۹۴/ ۲/ ۱پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب ( قانون رفع موانع تولید رقابت۱۲مرتبط با ماده )

 یران ارائه كند.وزبا اصالحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیئت ۳/۱۲/۱۳۶۶های مستقیم مصوب مالیات
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رالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور دستو
اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و 

 رسد.آموزش پزشکی می
جود وهای مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین مکلیه معافیت - ۱تبصره 

 شود.اجرا می ۱۳۹۵مذکور در این ماده از ابتدای سال 
نامه اجرایی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از آیین -۲تبصره 

صنعت، معدن و تجارت با همکاری  امور اقتصادی و دارایی وهای ابالغ قانون توسط وزارتخانه
 رسد.می وزیرانهیئتو به تصویب  شودسازمان امور مالیاتی کشور تهیه می

مرجع رسیدگی به کلیه  -۲۴۴ماده ( بر ارزش افزوده قانون مالیات ۲/۳/۱۴۰۰)اصالحی 
 بینی شده،های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیشاختالف

یل یاتی از سه نفر به شرح زیر تشکهیئت حل اختالفات مالیاتی است. هر هیئت حل اختالف مال
 :شودمی
 یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور -۱
یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و  -۲

 امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان 
از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، یک نفر نماینده  -۳

جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفهای، اتاق 
اصناف ایران، شورای اسالمی شهر، کانون وکال، مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران 

شوند. مؤدی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص صوب میخانواده که برای مدت سه سال من
یکی از مراجع این بند را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیئت  یا مطالبه مالیات

نماید. در صورتیکه برگ تشخیص مالیات ابالغ قانونی شده حل اختالف مالیاتی معرفی می
راض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را باشد و یا همزمان با تسلیم اعت

اعالم ننماید، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات موردرسیدگی، از بین نمایندگان 
 شود.( این ماده یک نفر انتخاب می۵مزبور با رعایت تبصره )

یت مییابد و های حل اختالف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمجلسات هیئت -۱تبصره 
 االجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.رأی هیئت با اکثریت آراء قطعی و الزم

های حل اختالف مالیاتی دارای استقالل کامل بوده و صرفاً اداره امور هیئت -۲تبصره 
ها به عهده سازمان های حل اختالف مالیاتی و تشکیل جلسات هیئتای هیئتدبیرخانه
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باشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بیطرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته می
و دالیل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، 

 رسد. مؤدی یا نماینده( این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می۲توسط نماینده بند )
قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. 

 اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد.
های حل اختالف مالیاتی، سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیئت

 زاری جلسات هیئت به نحو مقتضی اقدام کند.مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگ
( این ماده متناسب با تعداد و مدت ۳( و )۲الزحمه اعضای موضوع بندهای )حق -۳تبصره 

های مورد رسیدگی از محل اعتباری که به همین جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده
ست شود، مطابق دستورالعملی انی میبیمنظور در بودجه ساالنه سازمان امور مالیاتی کشور پیش

الزحمه اعضا به صورت متمرکز از طرف گردد. حقکه توسط سازمان مذکور تهیه و ابالغ می
 شود.سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت می

( و ۲سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی شده در اجرای بندهای ) -۴تبصره 
( ۵های حل اختالف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره )ده را به عنوان اعضای هیئت( این ما۳)

 های مزبور دعوت نماید.این ماده از آنها جهت شرکت در هیئت
اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی  -۵تبصره 

ای که به صورت متمرکز ها در سامانهبه تفکیک شهرستان( این ماده ۳استان و مراجع مذکور در بند )
االجراءشدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد و حداکثر ظرف سه ماه پس از الزم

( برای هر پرونده در مواردی ۳( و )۲(، ) ۱گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای )شود، درج میمی
از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه که در شهرستان مورد نظر بیشتر 

 گردد.شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت میمزبور انجام می
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیئت  – ۶تبصره 

ضای هیئت حل اختالف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به به نحو مقتضی زمینه دسترسی اع
 مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید.

( این ماده در صورتی که بیشتر از سه ۳( و )۲هر یک از افراد مذکور در بندهای ) -۷تبصره 
جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیئت خودداری نمایند، 

شود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف کم آنان لغو میح
 است ظرف ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.
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به منظور اجرای عدالت و اصل استقالل و بیطرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت  -۸تبصره 
های حل اختالف مالیاتی را به صورت ئتمؤثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هی

مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. 
 شود.واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می

دی، انتخاب یکی از مراجع پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤ -۹تبصره 
( این ماده، ارائه هرگونه الیحه به هیئتهای حل اختالف، مشاهده اسناد، مدارک ۳موضوع بند )

و اطالعات موردنیاز، ابالغ تاریخ تشکیل جلسات هیئت، اطالع از نتایج دادرسی و هرگونه 
 م میشود.اطالع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجا

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نماینده  -۱۰تبصره 
 قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیئت فراهم نماید.

( موضوع این ماده ۳( و )۲عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای ) -۱۱تبصره 
 ت.ممنوع اس

در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض  -(۲۷/۱۱/۱۳۸۰)اصالحی  ۲۵۷ماده 
گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختالف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد می

ترین و درصورتی که در آن محل یک هیئت بیشتر نباشد به هیئت حل اختالف مالیاتی نزدیک
شود. مرجع مزبور مجدداً به ور در محدوده یک استان باشد ارجاع میشهری که با محل مزب

موضوع مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی 
 االجراست.شود قطعی و الزمدهد. رأیی که بدین ترتیب صادر میو رأی مقتضی می

های حل اختالف مالیاتی توسط دیوان عدالت ز هیئتحکم این ماده در مواردی که آراء صادره ا
 گردد نیز جاری خواهد بود.اداری نقض می

شود شورای عالی مالیاتی های حل اختالف مالیاتی نقض میدر مواردیکه رأی هیئت -تبصره 
موظف است یک نسخه از رأی هیئت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد 

 رت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.تا در صو
رئیس قوه قضاییه بنا به درخواست رئیس سازمان امور  (۳۱/۴/۱۳۹۴ـ )الحاقی  ۲۷۸ماده 

ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی مالیاتی کشور در هر یک از استان
ف است لوازم و تجهیزات و دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظتشکیل می

 ها تأمین نماید.مکان استقرار مستقلی را برای آن
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 مرتبط با استان ۲/۳/۱۴۰۰برارزش افزوده مصوب  موادی از قانون مالیات 

 ارفرما وصولفروش موضوع این قانون را از خریدار یا ک و عوارض مؤدیان مکلفند مالیات -۱۷ماده 
 کنند و پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی، مطابق مقررات به حساب سازمان واریز نمایند.

تواند تمام یا برخی از مؤدیان مشمول این قانون یا مشتریان آنها را مکلف کند سازمان می -۱تبصره 
نامه صورتحساب به حساب سازمان واریز نمایند. آیینمتعلقه را همزمان با صدور  و عوارض مالیات
شوند و نحوه پرداخت این تبصره، مشتمل بر فهرست مؤدیانی که مشمول این حکم می اجرایی

 د.رسمالیات و عوارض متعلقه با پیشنهاد سازمان، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می
ور شود، به حساب بستانکاری فروشنده منظتیب به سازمان پرداخت میو عوارضی که به این تر مالیات

 آید.کننده نهائی نباشد، اعتبار مالیاتی به  حساب میشود و برای خریدار، در صورتی که مصرفمی
ا در های وارداتی رکاال و عوارض گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است مالیات -۲تبصره 

های متروکه را قبل از ترخیص نهائی وصول و به زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کاال
صورت برخط به حساب سازمان واریز کند. گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف است ضمن درج 

های مربوط، امکان دسترسی برخط سازمان به های گمرکی و یا فرماطالعات پرداخت در پروانه
ورود موقت »و « ورود موقت»اطالعاتی ذیربط را فراهم نماید. گمرک مکلف است در  پایگاههای

 ( قانون امور گمرکی أخذ کند.۵۳، تضمینات الزم را بر اساس مقررات تبصره ماده )«برای پردازش
های صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کاال -واردکنندگان کاال از مناطق آزاد تجاری -۳تبصره 

های اظهار شده که به گمرک اظهار نمایند. گمرک موظف است از قسمتی از کاال مزبور را به
 ۱۰/۱۱/۱۳۹۵مصوب  کشور های توسعه( قانون احکام دائمی برنامه۶۵ماده ) « ب»موجب بند 

کاالی »، و از قسمت باقیمانده که و عوارض شود، فقط مالیاتسوب میمح«تولید داخل»
شود، مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض محسوب می« وارداتی

 آن را به حساب سازمان واریز کند.
و  ( این قانون، مالیات۱۰ه ) ( ماد۳واردکنندگان خدمت مکلفند با رعایت تبصره ) -۴تبصره 
متعلقه را محاسبه و طبق مقررات این قانون پرداخت نمایند. چنانچه محل ارائه خدمت  عوارض

 باشند.و مصرف آن در خارج از کشور باشد، مشمول این حکم نمی
ق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در آب، بر و عوارض مالیات -۵تبصره 

کنندگان و همچنین نفت تولیدی )نفت خام، میعانات گازی و صورتحساب )قبوض( مصرف
های تولیدی و وارداتی، فقط یکبار در زمان فروش )صدور گاز طبیعی خام( و فرآورده

ابت بعه وزات نفت )بهای تاصورتحساب(، در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت
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ها( و های پاالیش نفت )بابت سایر فرآوردهپنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی( و یا شرکت
های توزیع برق، آب و های تابع ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای گاز استانی و شرکتشرکت

فاضالب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش مصوب داخلی محاسبه، ثبت و 
ل و پس از کسر اعتبارات مالیات و عوارض زنجیره مذکور به حساب سازمان نزد وصو
 شود.داری کل کشور واریز میخزانه
ین در دفاتر یا سامانه مؤدیان تعی و عوارض این تبصره در خصوص نحوه ثبت مالیات اجرایینامه آیین

تهای زنجیره توزیع و فروش، نحوه انتقال اعتبارات مالیات و های فعال در زنجیره قبل از انشرکت
شده عوارض به انتهای زنجیره، رسیدگی، مطالبه، تهاتر، استرداد، وصول و واریز به حساب تعیین

سازمان ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت 
 رسد.تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو می ملی نفت ایران و توانیر به

ها متناسب با شرایط در سطح کشور و استان ۱ساختار و تشکیالت مورد نیاز سازمان -۲۳ماده 
 ها و، تعداد پروندههایی مانند میزان وصول مالیاتاقتصادی هر منطقه و با توجه به شاخص

( ۲۸ماده )« الف»لزام به رعایت سطح تقسیمات کشوری با رعایت بند تعداد مؤدیان بدون ا
قانون برنامه ششم توسعه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان اداری و استخدامی 

 قابل اجراء است. وزیرانهیئتکشور پیشنهاد و پس از تصویب 
های مربوط ( این قانون و جریمه۲۸( و )۲۶(، )۷وضوع مواد )م و عوارض مالیات -۳۸ماده 

 :شودبه آنها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع می
( این ۲۶ماده ) « ب»و « الف»( و بندهای ۷وصولی ماده ) ها و عوارضتیک نهم از مالیا -۱

 یابد.به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص میسالمت  قانون به عنوان مالیات
ها ها و دهیاریمانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداریباقی -۲
. شودداری کل کشور واریز میبه حساب خزانه باشد. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیاتمی

حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره  به عنوان عوارضها ها و دهیاریسهم شهرداری
 شود.کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می

ها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این ها، دهیاریهای سهم شهرداریو جریمه عوارض -تبصره
 ور داری کل کشبه درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه های رابطی که بناقانون به حساب

دد، واریز گرحسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور افتتاح می
های متعلق به آن، ها و روستاهای فاقد دهیاری و جریمهها، دهیاریشود. عوارض سهم شهرداریمی

                                                      
 ارزش افزوده - ۱
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( ۳۹( آن را مطابق با مقررات ماده )  ٪۱۰۰زمان موظف است صددرصد )درآمد دولت نبوده و سا
 ربط مذکور واریز نماید.های ذیاین قانون به صورت ماهانه به حساب

ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ها، دهیاریسهم شهرداری  -۳۹ماده 
مرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب ت

 :ودشها واریز میها و دهیاریداری کل کشور برای توزیع بین شهرداریربط نزد خزانهاستان ذی
« پ»و « ب»( و بندهای ۷های مربوط به ماده )و جریمه (از عوارض ٪۹۰نود درصد ) -الف

رکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس ( این قانون پس از واریز به حساب تم۲۶ماده ) 
ها، اداره امور عشایر هر شهرستان )سهم مناطق ها، دهیاریشاخص جمعیت میان شهرداری

( ٪۱۰های همان استان )سهم روستاهای فاقد دهیاری( توزیع و ده درصد )عشایری( و فرمانداری
وجب دستورالعملی که براساس مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به م

االجراءشدن این قانون توسط سازمان برنامه و نیافتگی سه ماه پس از الزمهای توسعهشاخص
ها، یها، دهیاررسد بین شهرداریمی وزیرانهیئتبودجه و وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب 

دهیاری )به حساب  اداره امور عشایر شهرستان )سهم مناطق عشایری( و روستاهای فاقد
 ها( توزیع گردد.فرمانداری

( این قانون ۲۸( و ماده )۲۶ماده )« ت»و « الف»های مربوط به بندهای و جریمه عوارض -ب
شود تا براساس شاخص جمعیت میان به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می

 طق عشایری توزیع گردد.ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناها، دهیاریشهرداری
شود سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز می -۱تبصره 

مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه  اجراییی هادستگاهتا با مشارکت سایر 
 انون توسط وزارتاین تبصره ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این ق اجراییشود. دستورالعمل 

 شود.کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی )سازمان( تصویب می
(  این قانون ۲۶( و )۷های مربوط به مواد ) و جریمه سهم مناطق عشایری از عوارض -۲تبصره 

شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می
 توزیع گردد.

در راستای اجرای احکام این ماده شهرهای جدید تازه تأسیس فاقد شهرداری از نظر  -۳تبصره 
 شوند.موضوع این ماده حسب مورد شهرداری تلقی می

 باشد.ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می محل أخذ مالیات -۴تبصره 
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( ۲۶ماده )« ت»و « پ»ها از محل منابع حاصل از بندهای و دهیاری هاسهم شهرداری -۵تبصره 
 های ابالغی شورایعالی سالمت و امنیت غذایی هزینه گردد.این قانون باید مطابق با سیاست

کل ای متششهرها برعهده کمیتهکرد منابع مزبور در کالنگیری در خصوص نحوه هزینهتصمیم
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.از فرماندار، شهردار و نماینده 

ها و ها و دهیاریهرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری -۶تبصره 
 اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است.

 یرهای علم و فناوهای فناور مستقر در پارکارزش افزوده دریافتی از شرکت سهم عوارض -۷تبصره 
( به همان پارک بابت ایجاد،  ٪۱۰۰داری کل کشور، به صورت صددرصد )پس از واریز به خزانه
و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات  هازیرساختتوسعه و نگهداری 
انون االجراءشدن این قاز تاریخ الزمنامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه یابد. آیینشهری اختصاص می

توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 
 رسد.وزیران میوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیئت

اظر از مجلس شورای کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی و یک ن -۸تبصره 
اسالمی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همهساله توسط 

 گردد.سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه می
بر ارزش افزوده و  سازمان مکلف است در مقاطع سه ماهه میزان وصول مالیات -۱۰تبصره 

ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به ها، فرمانداریها، دهیاریسهم هریک از شهرداری
 اطالع عموم مردم برساند.

( این قانون پس از واریز به حساب ۲۷های آالیندگی موضوع ماده )و جریمه عوارض -۴۰ماده 
ها، ی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریتمرکز وجوه اداره کل امور مالیات

های )سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری( همان شهرستان ها و فرمانداریدهیاری
گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی )پنجاه نفر و بیشتر( به بیش از توزیع می

رض آالیندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوا
ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و اثرپذیری و فاصله از واحد آالینده، در کمیته

و مدیرکل امور مالیاتی استان بین  زیستمحیطربط، مدیرکل فرمانداران شهرستانهای ذی
 شود.های متأثر توزیع میشهرستان
های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای در صورتی که شهرستان -۱تبصره 

آلودگی واحدهای بزرگ )پنجاه نفر و بیشتر( متشکل از نماینده سازمان  کننده عوارضکمیته توزیع
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 ربط، نماینده سازمانهای ذیریزی استانهای مدیریت و برنامهبرنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمان
ای ههای مربوطه براساس سیاستو نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان زیستمحیطحفاظت 

 کنند.اعالمی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آالیندگی می
صنعتی و ویژه اقتصادی در  -ناطق آزاد تجاریهای آالیندگی در مو جریمه عوارض -۲تبصره 

باشد، حسب مورد به حساب مواردی که شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمی
 گردد.صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوطه واریز می -تجاری منطقه آزاد

 منــاطقی کــه هــا و هــای اســــتــانمــانــدگیقــانون الزام دولــت برای جبران عقــب
 ۱۳۸۱مصوب  -استها زیر شاخص میانگین کشور های توسعه آنشاخص

( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ۴۸منظور تحقق اصل چهل و هشتم )به -واحده ماده
ریزی کشور مکلف است در چارچوب مدیریت و برنامهایجاد تعادل و توازن در پهنه سرزمین، سازمان

را های مناطق مختلف کشور تعادل بارز در عرصه های آمایش سرزمین عدمیگیرها و جهتسیاست
پیوسته در جهت تحول و تحرک همهدار بای از اقدامات اولویتو نسبت به تدوین مجموعه یینتع

 گونه مناطق اقدام کند.های ایناستعداد و قابلیت ساختارهای اقتصادی و اجتماعی متناسب با نیازها،

 ها و استان یهایجبران عقب ماندگ یقانون الزام دولت برا ییاجرا هنامآیین
 شماره... مصوبه کشور  نیانگیشاخص م ریتوسعه آنها ز یهاکه شاخص یمناطق

 با اعمال اصالحات ۲۰/۷/۱۳۸۱مورخ  ه۲۶۸۴۱ت۳۰۳۰۹

 ۲۵/۴/۱۳۸۱ مورخ ۱۰۱.۷۱۶۷۹شماره  شنهادیبنا به پ ۲/۵/۱۳۸۱در جلسه مورخ  رانیوزهیئت
یگجبران عقب ماند یبرا دولت ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون الزامو برنامه تیریمدسازمان

مصوب  -کشور است  نیانگیم شاخص ریتوسعه آنها ز یهاکه شاخص یمناطق ها واستان یها
 نمود: بیرا تصو ریز ییاجرا نامهآیین کل کشور، ۱۳۸۱سال  ( قانون بودجه۶و تبصره ) - ۱۳۸۱
 ییایقلمرو جغرافـ ۱ ماده

از  یکل کشور مناطق ۱۳۸۱( قانون بودجه سال ۶موضوع تبصره ) ییایجغراف یقلمروها
 مناطق، متناسب ریبا سا سهیدر مقا ،ییو مطالعات شناسا هایبراساس بررس بود که خواهد کشور

 ۱۳۸۱ سال یبرا مناطق نیاند. فهرست امند نشدهبهره خود، از توسعه متوازن یهاظرفیت با
 است. دهیمشخص گرد بنامهیتصو نیا مهیدر نقشه ضم
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 تحقق اهداف زانیانجام شده و م یهایگذارهیفهرست مزبور به تناسب سرما -۱ تبصره
 .باشدیم دنظریریزی کشور قابل تجدو برنامه تیریسازمان مد شنهادیپبراساس توسعه

 نی( از اعتبارات موضوع ا٪۲۰درصد ) بیستثر تا حداک -۲ تبصره( ۲۲/۳/۱۳۸۴)اصالحی 
 شیمتناسب با طرح آما باشدینم وستیدرنقشه پکشور که افتهین توسعه نقاط ریدر سا نامهآیین

 .باشدیم نهیهز قابل یامنطقه
از  یانامه مجموعهآیین نیموضوع ا اتیوعمل اقدامات: اتیاقدامات و عمل -۲ ماده
آنها  یکه با اجرا شودیرا شامل م یاقتصادو ییربنایز وستهیپ هم اقدامات بهها و ها، پروژهطرح
 نیفراهم گردد. ا مناطقنیا یهاو ظرفیت یهاتیاز قابل نهیبه یبرداربهره و یبارورساز نهیزم

 از: عبارتند اقدامات
 :ریز یهابا اولویت یاقتصاد یهافعالیت یاندازراه - الف
 منطقه ینسب یهاتیبا توجه به مز دیجد یاقتصاد یهافعالیت -۱
 .دینما مکک به مدرن و پربازده یاز سنت دیتول یهاوهیش رییکه به تغ یو اقدامات یهافعالیت -۲
ی اقتصاد ییکارا شیافزا نهیمکمل که زم یهایگذارهیسرما ایها و ها و پروژهطرح -۳
 .دیدست اجرا را فراهم نما در ایاجرا شده و  یهاپروژه
 :ریز یهابا اولویت ییربنایاقدامات ز - ب

 ،یموجود اقتصاد یهااز ظرفیت یبرداربهره شیکه به افزا ییهاها و پروژهطرح -۱
 منطقه منجر شود. یارتیو ز یاحتیس ،یدیتولی هاتیقابل یبارورساز

 به ترافتهیماهر از مناطق توسعه  یانسان یرویو ن یکیزیف یهاهیجذب سرما نهیزم -۲
 .دیرا فراهم نما منطقه
 یزارهابا کاالو اتصال به تیترانز ایدر منطقه و  یدیانتقال کاالو خدمات تول نهیزم -۳
 .دینما باشد فراهم یاقتصاد یباال هیتوج یرا که دارا یالمللنیبو یمل ،یامنطقه
ی هاماده روش نیالف( اموضوع بند ) یاقتصاد یهافعالیت یاندازدر راه -۱ تبصره

 است: دیتأک موردریز یهابا اولویت ییاجرا
 و وجوه اداره التیتسه یاعطا) یردولتیغ یهاهیفراهم نمودن حضور سرما قیاز طر -۱
 (.یدولتریبخش غ یگذارهیسرما ازیمورد ن ییربنایز اتاحداث تأسیس ،یخصوصبه بخش شده
 .یسهم بخش خصوص تیبا اکثر یو بخش خصوص یدولت یهامشارکت شرکت قیاز طر -۲
 .یدولت یهاشرکت میمشارکت مستق قیاز طر -۳
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 یبازارها توجه به یمحل یعالوه بر بازارها یاقتصاد یهافعالیت یاندازدر راه -۲ تبصره
 مدنظر خواهد بود. زین یفراملو یمل ،یامنطقه

 ها.یتها و فعالها، پروژهطرح یهاو مبادله موافقتنامه یگردش کار بررس -۳ ماده
کشور توسط سازمان  شیدار مناطق در چارچوب طرح آمااولویت یهاپروژه - الف

و سازمان  یاستاندار ،ییاجرا یهادستگاه یو با هماهنگ کشورریزیبرنامه و تیریمد
 .گرددیمو ابالغ نییها تعاستان ریزیبرنامه و تیریمد

 نامهآیین نیاداره شده موضوع ا از محل وجوه یصیها و منابع تخصها و پروژهطرح - ب
 ،یمل) آنها تیریزی کشور بنا به ماهو برنامه تیریتوسط سازمان مد یبندجمعو قیاز تلف پس
و  مؤسسات و یدولت یهاها، مؤسسات و شرکتوزارتخانهو وجوه اداره شده( به یاستان
و  تیریمد سازمانبه  یاستانیهاها و پروژهو در مورد طرح یردولتیغیعموم ینهادها
 وتیریمد سازمان مربوط با یو موافقتنامه و قراردادها شودیریزی استان ابالغ مبرنامه
 .گرددیم مبادله هاریزی استانو برنامه تیریسازمان مد ایریزی کشور و برنامه
 در دست اجرا یهامصوب جزء پروژه یهاها و پروژهاز طرح یچنانچه برخ -۱ تبصره

 نامه به سرجمع اعتبارات مندرج درآیین نیاز محل موضوع ا یاختصاصاعتبار باشند،
 .شودیممبادله شده اضافه یهاموافقتنامه
 قیطر نامه ازآیین نیموضوع ا یاقتصاد یهااز اقدامات و فعالیت یچنانچه برخ -۲ تبصره
 یاراعتب منابع از یه قسمتریزی مجاز است کو برنامه تیریشود، سازمان مد انجامیخصوص یهاشرکت

( اختصاص دهد. در صورت التیتسه کمک سود الت،یتسهاداره شده )نامه را به صورت وجوهآیین نیا
و  یاجتماع،یبرنامه سوم توسعه اقتصاد قانون (۶۷ماده )مفاد تیاز وجوه مذکور با رعا یلزوم بخش

 بالعوض خواهد بود.صورت کمک به - ۱۳۷۹ مصوب – رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ
که  یمناطق ها واستان یهایمفاد قانون الزام دولت به جبران عقب ماندگ یدر اجرا -۳ تبصره
مفاد  نیهمچن و – ۱۳۸۱مصوب  -کشور است  نیانگیم یهاشاخص ریآنها زتوسعه یهاشاخص
 لفند حداکثرنفت مک و و معادن عیصنا یهاکشور وزارتخانهکل ۱۳۸۱( قانون بودجه سال ۶تبصره )

ز محل منابع ا ازیمورد ن اعتبارات شنهادیبه پنامه نسبتآیین نیا بیتصو خیماه از تار کیظرف مدت 
مناطق  گونهنیمناسب در ا ییربنایزو یدیتول یهاپروژهی کمک به اجرا یشده برا ادیتبصره  یاعتبار

 د.کشور اقدام الزم را به عمل آورن ریزیبرنامه و تیریبه سازمان مد
 ها وطرح لیریزی کشور موظف است به منظور تکمو برنامه تیریسازمان مد -۴ ماده
 وستیپ مناطق مشخص شده در نقشه دیجد یهاها و پروژهطرح نیهمچنتمام و مهین یهاپروژه
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در  جداگانه را به صورت ۱۳۸۱معادل اعتبار مصوب سال حداقل ،یاتوازن منطقه یتا برقرار
 .دیمنظور نما ینواتبودجه س حیلوا

 یابینظارت و ارز -۵ ماده
 مودهن نامه نظارتآیین نیا قیدق یریزی کشور مکلف است براجراو برنامه تیریمد سازمان

 رهتبص تحقق اهداف یچگونگ نیها و همچنکار پروژه شرفتیگزارش پ بارکیو هرشش ماه 
 .دیارش نماوزیران گزهیئتو به یابیمذکور در مناطق مشمول را ارز

ها اناست یها یجبران عقب ماندگ یقانون الزام دولت برا یبه منظور اجرا یماتیاتخاذ تصم
 .کشور است نیانگیشاخص م ریتوسعه آنها ز یهاکه شاخص یو مناطق

 یهایماندگعقب جبران یقانون الزام دولت برا یمنظور اجرابه یماتیتصم اتخاذ
وبه مص است کشور نیانگیشاخص م ریوسعه آنها زت یهاکه شاخص یو مناطق هااستان
  ۱۵/۹/۱۳۸۳هـ مورخ ۳۰۳۹۳ت ۳۶۱۱۲.  شماره

 مورخ ۱۰۱.۳۲۹۹۵شماره  شنهادیبنابه پ ۱/۹/۱۳۸۳در جلسه مورخ وزیران هیئت
 ونو هشتم قان یو س کصدیریزی کشور و به استناد اصل و برنامه تیریسازمان مد ۳/۳/۱۳۸۳

 یهایماندگعقب جبران یقانون الزام دولت برا یبه منظور اجرا انریایاسالم یجمهور یاساس
مصوب سال  - است کشور نیانگیشاخص م ریآنها ز توسعهیهاکه شاخص یها و مناطقاستان
 نمود: بیتصو -۱۳۸۱
 هاآن توسعه یهاکه شاخص یها و مناطقاستان یبرا یارز رهیـ نرخ کارمزد وام حساب ذخ ۱

 جبرانی قانون الزام دولت برا یینامه اجرا، موضوع آیینکشور است نیانگیمشاخص ریز
ت اس کشور نیانگیشاخص م ریتوسعه آنها ز یهاکه شاخص یها ومناطقاستان یهایماندگعقب
 مصوب خواهد بود. نرخ  ٪۷۵، -۱۳۸۱مصوب سال  -

دن امع یو توسعه و نوساز رانیا عیصنا یگسترش و نوساز یمادرتخصص یهاشرکت - ۲
تا  یمیپتروش عیصنا ی( و شرکت مل٪۴۰مکلفند حداقل چهل درصد ) رانیایمعدن عیصنا و

مشترک با بخش  یگذارهیخود را به سرما دیجد یهایگذارهی( ازسرما٪۴۰) درصد چهل
 مناطق اختصاص دهند. نی( به ایدولتحداقل سهام بخش دی)با قی ردولتیغ

 یاعتبار و یفن یهاکه از اعتبارات برنامه کمک یدولت یهاها و سازمانوزارتخانه هیکل - ۳
بودجه  نیقوان ( از اعتبارات مصوب در٪۴۰موظفند حداقل چهل درصد ) ند،ینمایم استفاده
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 یاقتصاد ،یفن هیتوجی ، که داراو خدمات مرتبط یدیتول یها و واحدهاطرح خود را به یسنوات
ریزی و برنامه تیریمد سازمان اختصاص دهند. ندیمانیم جادیا میبوده و اشتغال دا یو مال

 .باشدیشده م مبادلهی هاموضوع درموافقتنامه نیا تیکشور مکلف به رعا
 از مناطق وجود کیجهت استفاده از منابع مزبور در هر  یکاف یچنانچه متقاض -تبصره

 و تیریمدسازمان  یمنابع در محدوده مناطق مشمول با هماهنگ ییجابجا باشد، نداشته
 .باشدیکشور مجاز م ریزیبرنامه
 فیحوزه وظا نیی، در چارچوب تعریزی کشور مکلف استو برنامه تیریـ سازمان مد ۴
 با تا دیمنظور نما «یو اعتبار یفن یهاکمک» تحت عنوان یبرنامه خاص ها،استانیعمران

به  کمک الزم جهت یبع مال، منابرنامه نیاستان به ا اریازاعتبارات در اخت یاختصاص قسمت
 یدیتولی واحدها یبانک التیاز سود و کارمزد تسه یقسمتها و پرداختزیرساخت جادیا

ه و توسع ریزیبرنامهی شورا بیو با تصو تأمین ند،ینمایم جادیا میکه اشتغال دا دالتأسیسیجد
 واحدها پرداخت گردد. نیاستان به ا

( از ٪۳۰درصد ) ی، حداقل سر مکلف استریزی کشوو برنامه تیریـ سازمان مد ۵
 یهایماندگجبران عقب یالزام دولت برا» قانون یرا که جهت اجرا یخاص فیرد اعتبارات
 مصوب سال -کشور است  نیانگیشاخص م ریتوسعه آنها ز یهاشاخصکه یمناطق و هااستان
سود  ارانهیکمک  ها وبه تأمین زیرساخت ،شودیم ساالنه پادار یهابودجه در« ۱۳۸۱
یم ادجیا میمناطق که اشتغال دا نیدرا دالتأسیسیجد یدیتول یبه واحدها یبانک التیتسه
 دهد. اختصاص ندینما

 ها وشهرداری یتوان مال شیو افزا ییو روستا یخدمات شهر تیفیک یـ به منظور ارتقا ۶
به  نسبت یزی کشور مکلفندرو برنامه تیریها، وزارت کشور و سازمان مداستان نیایهایاریده
در سال  هااستان نیاز متوسط سهم ا شی( ب٪۲۰درصد ) ستیب زانیبه ممناطق نیسهم ا شیافزا

از قانون برنامه سوم  یمواد ( قانون اصالح۲( ماده )۳تبصره ) ، از محل اعتبارات موضوع۱۳۸۲
و وصول  یرقرارب یچگونگ و رانیا یاسالمیجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد

مصوب  - یواردات یو کاالها خدمات دهندگانارائه کاال، دکنندگانیوجوه از تول ریو سا عوارض
 .ندیدولت اقدام نما یعموم منظور در بودجه ها،شهرداری اعتبارات مربوط به ریو سا -۱۳۸۱
 راثیم سازمان و یاه و ترابرر ،یبازرگان ،ییو دارا یکشور، امور اقتصاد یهاوزارتخانه - ۷
به  فوق مناطقی مرز یهاتیمکلفند به منظور استفاده مطلوب از قابل یگردشگر و یفرهنگ
 .ندینما و اجرا میالزم را تنظ یاتیعمل یهاو برنامه ، راهکارهافرصت کیعنوان 
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 و یآموزش یهاسازمان ریو سا یکشاورز و معادن و جهاد عیصنا یهاوزارتخانه -۸
 قاتیحقت و توسعه مرکز آموزش و جادیرا به منظور ا یاژهیو التیبرنامه تسه موظفند یقاتیقتح

 یهافعالیت ماهر و متخصص و انجام یانسان یروین آموزش نهیدر زم یو کشاورز یصنعت
یمراجع ذ هب و نیتدو یصنعت افتهیمناطق توسعه ن بخش صنعت و معدن در ازیموردن یقاتیتحق
 .ندینما هیارا ربط
 در مناطق ییروستا یصنعت یو نواح یصنعت یهااز توسعه شهرک تیبه منظور حما - ۹
 و مقررات مربوط موظف به نیدر چارچوب قوان ربطیذ ییدستگاه اجرا ،یصنعت افتهین توسعه
 :باشدیم لیموارد ذ انجام

 توسط وزارت ،یبه صنعت یاضار یکاربر رییاز تغ یناش یهانهیهز یبخشودگ - الف
 .یجهادکشاورز

 ( از٪۵۰ریزی کشور نسبت به تأمین پنجاه درصد )و برنامه تیریـ سازمان مد ب
 نیو همچن ییروستا یصنعت یو نواح یصنعت یهاشهرک یسازآماده مربوط به یهانهیهز
 .، گاز و تلفن، برقتأمین آب یهانهیهز

ب، آ تأمین نسبت به یاطالعات و راه وترابر ی، ارتباطات و فناورنفت رو،ین یهاوزارتخانه - ج
 .ربطیذ دستگاه حسب اعالم یصنعت یو نواح یصنعت یهاشهرک یگاز، تلفن و راه تا ورود ،برق
 یروهایو جذب ن یتوان تخصص ی، ارتقابه توسعه دنیمنظور شتاب بخشبه -۱۰

 :دریانجام گ ریاقدمات ز ،مناطق نیا متخصص در
 تیظرف شیبرنامه الزم را جهت گسترش و افزا یو فناور قاتی، تحقوزارت علوم - الف

و حداکثر ظرف دو ماه به  هیمناطق ته نیا یو مؤسسات آموزش عال هادانشگاهرشیپذ
 .دینما هیوزیران اراهیئت
 تپرداخ و مقررات مربوط به نظام نیریزی کشور در اصالح قوانو برنامه تیریسازمان مد -ب
 .دینما ینیبشیپ مناطق نیکارآمد به ا یروهایجذب ن یالزم را برا ی، سازوکارهادولت کارکنان

ی دسترس ی، برا۱۳۸۳سال  انی، حداکثر تا پاو معادن مکلف است عیوزارت صنا - ۱۱
ه وسعت اطالعات بانک یاندازو راه جادیمناطق نسبت به ا نیدر ا یگذارهیسرما انیمتقاض گانیرا

 .دیاقدام نما مناطق نیا یو معدن یصنعت
 یمکلفند بستر الزم را برا ادشدهیمناطق  یهاریزی و توسعه استانبرنامه یـ شورا ۱۲
 و اجرا و نظارت ،یهیتوج یهاطرح هی، ته)ثبت شرکت یامشاوره - یفن ینهادها یریگشکل

 .ندیق فراهم نمامناط نیدر ا یو خدمات یدیتولی هافعالیت نهی( در زمرهیغ
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 ،ربطیذی هادستگاه یکشور مکلف است با هماهنگ ریزیبرنامهو  تیریـ سازمان مد ۱۳
آن  یو بر اجرا هیته نامهبیتصو نیمندرج در ا فیانجام تکال یالزم را برا ییاجرا یهادستورالعمل

 .دینماگزارش  وزیرانهیئتهر سال به  انیرا در پا بنامهیتصو یاجرا ینظارت وچگونگ

 یب مهتصــــو ناطق تعیین خصــــوص در نا عه مترک و محروم م ته توســــ  در یاف
 1وزیرانهیئت ۱۰/۴/۱۳۸۸ مورخ ه۳۶۰۹۵/ت ۷۶۲۵۴ شماره امورحمایتی

 مورخ ۱۷۲۵۷/۱۰۰ شماره پیشنهاد به بنا ۲۰/۲/۱۳۸۸ مورخ جلسه دروزیران هیئت
 و صد کی اصل استناد به وجمهور رئیس اهبردیر نظارت وریزی برنامه معاونت ۲۹/۲/۱۳۸۷
 :نمود تصویب ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون هشتم و سی
مهر  ه تأیید شده بهک ۲های مندرج در فهرست پیوستها و دهستان، بخشهاشهرستان -۱

یافته توسعه مترکو  عنوان مناطق محروموزیران است، حسب مورد بهنامه هیئتپیوست تصویب
یافته و محروم مترتوسعهکگردند. مناطق در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می

 شود.نامیده می« مترتوسعه یافتهکمناطق »نامه، اختصاراً در این تصویب
 ( قانون برنامه چهارم۸( و )۴قانون الحاق یک تبصره به قانون اصالح جداول شماره ) -الف

کل کشور  ۱۳۸۵توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و قانون بودجه سال 
های ( از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استان٪۲منظور اختصاص دو درصد )به

  - ۱۳۸۶مصوب  -های محروم کشور ها و بخشخیز و گازخیز و شهرستاننفت
  -۱۳۸۰ مصوب - مستقیم یهامالیات قانون اصالحی (۱۳۲) و (۹۲) مواد -ب
 اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون (۵۰) ماده -پ
 - توسعه چهارم برنامه قانون (۱۰۳) ماده موجب به شده )تنفیذ -۱۳۷۹ مصوب - ایران

 .(-۱۳۸۳ مصوب
 یهاشاخص هک مناطقی وها استان هایماندگی عقب جبران برای دولت الزام قانون -ت
 .-۱۳۸۱ مصوب - است شورک میانگین شاخص زیرها آن توسعه

                                                      
 ۲۲/۴/۱۳۸۸تاريخ روزنامه رسمي:  ۱۸۷۴۶شماره انتشار:  - ۱
قابل دستيابي  www.rooznamehrasmi.irليست جداول فوق در وبگاه روزنامه رسمي جمهوري اسالمي به آدرس  -۲
 باشد.مي
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-۱۳۷۶مصوب  -های صنعتی ایران کت شهرکبه تأسیس شراصالحی قانون راجع « ۴»بند  -ث
. 

 توسعه چهارم برنامه قانون از موادی اصالح قانون (۳) ماده «الف » بند (۳) تبصره -ج
 و چهل اصل لیک یهاسیاست اجرای و ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و یاجتماع اقتصادی،

 .- ۱۳۸۶ مصوب - اساسی قانون (۴۴) چهارم
 .- ۱۳۸۷ مصوب - افزوده ارزش بر مالیات قانون (۳۸) ماده (۳) تبصره -چ
 .- ۱۳۸۶ مصوب - شوریک خدمات مدیریت قانون (۲۳) ماده (۲) تبصره -ح
 .- ۱۳۸۴مصوب  - ( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲۴ماده ) -خ
 چهارم برنامه قانون (۱) ماده موضوع ارزی ذخیره حساب تسهیالت از استفاده مقررات -د
 .- ۱۳۸۳ بمصو - ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه

 نامهتصویب این پیوست فهرست در بخش یا شهرستان نام هک مواردی در -۱ تبصره
 .بود خواهد نیزها آن تابع هایدهستان و شهری نقاط ،هابخش شامل مورد حسب است، آمده

 (۶) ماده مطابق آن در موجود واحدهای و روستایی صنعتی نواحی تمامی -۲ تبصره
 قانون اجرایینامه آیین موضوع ۱۸/۹/۱۳۸۵ مورخ ه۳۵۲۵۳ /ت۱۱۶۰۰۲ شماره نامهتصویب
 مترک مناطق از حمایت مقررات و قوانین مشمول روستایی، صنعتی نواحی ایجاد از حمایت
 .هستند یافتهتوسعه
 فهرست موضوع هایدهستان وها بخش ،هاشهرستان فعلی جغرافیایی محدوده -۲

 تغییرات وباشد می نامهتصویب این موضوع یهاحمایت و تسهیالت اعمالک مال وست،پی
 دهش یاد یهاحمایت و تسهیالت اعمال تداوم در تأثیریها آن محدوده و شوریک تقسیمات آتی

 .داشت نخواهد
 زیر شرح به است، نیامده پیوست فهرست درها آن نام هک قبلی یافته توسعه مترک نقاط -۳
 .شودمی لیفکت یینتع

 ۳۱/۴/۱۳۸۲ مورخ ه۲۸۸۹۳/ت۲۱۳۷۲ شماره نامهتصویب ضمیمه فهرست -الف
 یهامالیات قانون اصالحی (۱۳۲) ماده موضوع معدنی و صنعتی واحدهای مورد در

 دوره پایان تا همچنان شود،می شروع ۱۳۸۸ تیر پایان تاها آن از برداریبهره هک مستقیم
 .بود هدخوا عملک مالساله ده
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 اشخاص به یافتهتوسعه مترک مناطق در ارزی ذخیره حساب از اعطایی تسهیالت -ب
 همچنان باشند، نموده استفاده شده یاد تسهیالت از ۱۳۸۷ سال پایان تا هک حقوقی و حقیقی
 .شد خواهد بازپرداخت مربوط قرارداد و ضوابط طبق

 نفت صادرات درصد دو از حاصل درآمد محل از ۱۳۸۷ سال تهیاف تخصیص سهم -پ
 دولتی عوارض و حقوق از معافیت نیز و عمرانی و زیربنایی امور در طبیعی گاز و خام

 (۹۲) ماده )موضوع مالیاتی معافیت و توسعه( سوم برنامه قانون (۵۰) ماده )موضوع
 در روکمذ مقررات و قوانین سایر موضوع التتسهی و مستقیم( یهامالیات قانون اصالحی

 فهرست درها آن نام هک هاییدهستان وها بخش وها شهرستان برای نامهتصویب این (۱) بند
 .است اعمال قابل ۱۳۸۷ سال پایان تا قبلی ضوابط براساس است، نیامده پیوست

 ندرجم دولت، حمایتی مقررات و قوانین برای فقط نامه،تصویب این پیوست فهرست -۴
 باشد.می عملک مال نامهتصویب این (۱) بند در

 باشد.می عملک مال ۱۳۸۸ سال ابتدای از نامهتصویب این مفاد -۵
 شماره نامهتصویب (۲) بند (۲) تبصره و )ث( جزء موضوع فهرستهای اعتبار مدت -تبصره
 این (۱) بند موضوع مقررات و قوانین مورد در ۲۴/۳/۱۳۸۴ مورخ ه ۳۳۰۵۱/ت۱۲۲۹۰
 .شودمی تنفیذ ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶های لسابرای نامهتصویب
 دفتر هماهنگی با است موظفجمهور رئیس راهبردی نظارت وریزی برنامه معاونت -۶
 یهادستگاه سایر وجمهور رئیس مجلس امور و حقوقی معاونت و شورک محروم مناطق امور

 ،اقتصادی توسعهساله پنج هایبرنامه ازهر یک  تصویب از بعد اهم سه ظرف مربوط اجرایی
 زداییمحرومیت و توسعه میزان به توجه با را پیوست هایفهرست فرهنگی، و اجتماعی
 برای ضروری اصالحات با همراه و نموده بازنگری مربوط دهستان و بخش شهرستان،

 .نماید ارائهوزیران هیئت به گیریتصمیم

 ینندگان منابع مالکتأمینبا  یالت مالیداد تسهقرار  -هـ 

 ( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشــی از مقررات ۵۶قانون اصــالح ماده  )
  ۳۳/۸/۱۳۸۷مصوب  مالی دولت

های ملی و طرح ایهای سرمایههای تملک داراییمنظور تسریع در عملیات اجرایی طرحبه
جرایی های املی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاه
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های ملی استانی شده، ( قوانین بودجه سنواتی و طرح۱های مندرج در پیوست شماره )طرح
ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد نامهشود پس از تأیید سازمان مدیریت و براجازه داده می

کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص تسهیالت مالی با تأمین
حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسالمی 

 ام نمایند.اقد ۸/۶/۱۳۶۲مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 
ا تسهیالت بناصل و سود این بر نحوه تضمین بازپرداخت  ماده مشتمل نامه اجرایی اینآیین

انک ریزی کشور و ببه پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه
ی سقف قراردادها ۱وزیران خواهد رسید.مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تصویب هیئت

های های تملک دارایی( سقف اعتبارات طرح٪۱۰درصد ) موضوع این ماده حداکثر تا ده
مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود. بازپرداخت تسهیالت مورداستفاده هر دستگاه  ایسرمایه

 پذیرد.می های بعد صورتلاز محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سا

 تأمین زیرساخت  -و 

 ( ۲۳ماده )دولت یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ 
 ۴/۱۲/۱۳۹۳مصوب  (۲)

با  یبودجه سنوات حیدر لوا دیجد ایسرمایه یهاییتملک دارا یهاطرح شنهادیپ -۲۳ماده 
 است: ریپذامکان ریموارد ز تیرعا

 تیبا رعا دیای جدسرمایه یهاییداراتملک  یهاو اعتبارات طرح یاهداف کمّ  ن،یعناو -الف
 یهاسیاست یقانون نحوه اجرا تیو رعا ۱۳۵۱( قانون برنامه و بودجه مصوب ۲۳( و )۲۲مواد)
ی بند)حجم کار و زمان یفن یهیبراساس گزارش توج ی( قانون اساس۴۴اصل چهل و چهارم ) یکل

مشاور و دستگاه  یاز سو رعاملیپدافند غ تیو رعا یطیمح ستیو ز یمال ،یاقتصاداجراء(، 
که  یالثابت س متیو به ق بارکی یکشور برا یزیرو برنامه تیریسازمان مد دییپس از تأ اجرایی
 یهالسا کیبه تفک گردد،یبودجه ساالنه منظور م حهیبار در ال نیاول یمورد نظر برا یهاطرح
 .رسدیم یاسالم یمجلس شورا بیتصو بعد به یهالو سا سعهتو یهابرنامه

                                                      
حاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ( قانون ال ۵۶آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصالح ماده )  - ۱

شماره انتشار روزنامه رسمی جمهوری اسالمی   ۲۰/۶/۱۳۹۳هـ  مورخ  ۵۰۹۱۳/ت۶۹۴۹۵مصوبه شماره   – دولت
  ۲۵/۷/۱۳۹۳تاريخ روزنامه رسمي :   ۲۰۲۵۳
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 یالزم برا یطیمحستیابط زموظف است ضو زیستمحیطسازمان حفاظت  -تبصره
ماه شش یط زیستمحیطحفاظت  یعال یشورا دییرا پس از تأ ایسرمایه ییداراتملک یهاطرح

کشور جهت ابالغ به  یزیرو برنامه تیریقانون، به سازمان مد نیاالجراء شدن ابعد از الزم
 یهاطرح ید آن در طراحمفا تیمنظور رعامشاور به نیمهندس یهاکتو شر اجرایی یهادستگاه

 .دیخود اعالم نما ایسرمایه یهاییتملک دارا
مشتمل بر اهداف طرح،  ایسرمایه یهاییداراتملک  یهاطرح یهامبادله موافقتنامه -ب

در  بارکیفقط  ازیمورد ن یو مشخصات فن یکیزیف شرفتیپاعتبارات مصوب،  ات،یشرح عمل
دوران اجراء معتبر و مالک عمل  یها براموافقتنامه نی. اردیپذیتوسعه انجام م یهادوران برنامه
 .شودیدرج م زیها نموافقتنامه هیدرخصوص موارد فوق در اصالح ی. اطالعات ضروردخواهد بو
 ماندهیباق یهالسا یبرا ایسرمایه یهاییتملک دارا یاهطرح ازیاعتبارات مورد ن -تبصره

و  تیریمحتمل محاسبه و توسط سازمان مد لیتعد بیطرح در برنامه با اعمال ضرا یاجرا
 .شودیکشور منظور م یزیربرنامه

ه بودج نیبا قوان هاطرحنه اعتبارات ساال زانیانطباق م یکه برا ییهاموافقتنامه -ج
اهداف و تعداد  شیموجب افزا دیداشته و نبا یجنبه اصالح شوند،یمبادله م یسنوات
یم هاتعداد پروژه ای اتیحجم عمل رییطرح شوند. موارد استثناء که منجر به تغ یهاپروژه
کشور و  یزیرو برنامه تیریان مدسازم دییو تأ ربطیذ اجرایی اهدستگ شنهادیبا پ شوند
 ماده بالمانع است. نیمفاد بند)الف( ا تیبا رعا وزیرانهیئت بیتصو
محرمانه و بخش دفاع  ایسرمایه یهاییداراتملک یهاطرح یهامبادله موافقتنامه -د

سازمان  و مسلح یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت شنهادیپاست که به یتابع دستورالعمل
 .رسدیم وزیرانهیئت دییکشور به تأ یزیرو برنامه تیریمد

 یهااز گزارش یاکشور موظف است خالصه یزیرو برنامه تیریسازمان مد -هـ
و  یدفاع یهاطرح یاستثنابه شود،یم یمال نیتأم یکه از منابع عموم ییهاطرح یهیتوج
وم خود در دسترس عم یرساناطالع یمجاز گاهیپا قیاز طر بیپس از تصو سالکیرا  یتیامن

 کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.
در هر فصل توسط سازمان  دیجد ایسرمایه یهاییتملک دارا یهاطرح بیتصو -و
ت به مزبور اس یهاطرح یاعتبار کامل برا ینیبشیکشور، منوط به پ یزیرو برنامه تیریمد
به مدت زمان  ازیاز نسبت کل اعتبار مورد ن دیطرح جد یکه اعتبار سال اول اجرا یطور
 .شودطرح )برحسب سال( کمتر ن یاجرا
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اده م نیکشور موظف است هر ساله گزارش عملکرد ا یزیرو برنامه تیریسازمان مد -تبصره
 ارائه کند. یاسالم یت مجلس شوراو برنامه و بودجه و محاسبا یاقتصاد یهاونیسیرا به کم

  ـــتورالعمل اجرایی ـــ میمواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ(  ۲۳ماده )دس از  یبخش
 رنامه و بودجه کشورسازمان ب ۲۱/۲/۱۴۰۰مورخ  ۷۳۶۴۵شماره   (۲) دولت یمقررات مال

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ۲۳) دستورالعمل اجرایی ماده 
گردد. این دستورالعمل از تاریخ ابالغ، الزم، به شرح پیوست ابالغ می۱۳۹۳(مصوب سال ۲) دولت

 گردد. می ۷/۶/۱۳۹۵مورخ ۷۰۰۶۷۱ین دستورالعمل موضوع ابالغیه شماره االجرا بوده و جایگز
( مصوب ۲) ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲۳به استناد ماده )

جدید به  ایسرمایههای داراییی تملک هاطرح، دستورالعمل اجرایی بررسی و تصویب ۴/۱۲/۱۳۹۳
 گردد. ی اجرایی ملی و استانی ابالغ میهادستگاهشرح ذیل، برای اجراء به کلیه 

 روند:در این دستورالعمل، عبارات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می -۱ماده 
 (.۲) نون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت. قانون: قانون الحاق برخی مواد به قا۱
گانه جمهوری اسالمی ایران اعم از وزارتخانه، سازمانها و : قوای سه. دستگاه اجرایی۲

ات سسها و مؤهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکمؤسسات و شرکت
دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی )در  های بیمهاعتباری دولتی، شرکت

نمایند(، مؤسسات عمومی، مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می
 و هادستگاهبنیادها و نهادهای انقالب اسالمی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین 

 که قانونیی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینواحدها
 خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند.

 . سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.۳
ی تملک دارایی هاطرح( قانون که مرجع بررسی و تصویب ۲۳. کمیسیون: کمیسیون ماده )۴

 است.  ملی یاسرمایه
 ( قانون مستقر در سازمان. ۲۳. دبیرخانه ملی: دبیرخانه کمیسیون ماده )۵
ی تملک هاطرح( قانون که مرجع بررسی و تایید ۲۳. کارگروه استانی: کارگروه استانی ماده )۶

 استانی است. ایسرمایهدارایی 
( قانون مستقر در سازمان مدیریت و ۲۳دبیرخانه کارگروه استانی ماده ). دبیرخانه استانی: ۷

 ریزی هر استان.برنامه
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ی مل ایسرمایههای پیشنهادی تملک داراییجدید ی هاطرح. طرح پیشنهادی: عبارت است از ۸
دارای مجوز  ایسرمایههای و استانی و تغییر مشخصات اصلی طرح های تملک دارایی

ورالعمل )شامل تغییر عنوان طرح، هدف کمی طرح، حجم عملیات، عنوان موضوع این دست
 ، سال شروع، سال خاتمه، اعتبارات، محل اجرا و مشخصات فنی(.دستگاه اجرایی

 . تعریف انواع طرح:۹
 ارات از محل اعتب : طرحی است که تمام یا بخشی از اعتبارات آن صرفاً طرح ملی

شود و متقاضی درج ی اجرایی ملی تامین میهادستگاه ایسرمایههای تملک دارایی
 .استقانون بودجه کل کشور  ایسرمایههای ی تملک داراییهاطرحدر پیوست 

 آن از محل اعتبارات تملک  طرحی است که تمام یا بخشی از اعتبارات :طرح استانی
 .شوداستانی تامین می ایسرمایههای دارایی

 برداری، عالوه طرح انتفاعی: طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره
سود متناسبی به تبعیت از سیاست سرمایه، های جاری و استهالک بر تأمین هزینه

 .نیز عاید نمایددولت را 
 های رفاه اجتماعی و عملیات : طرحی است که برای انجام برنامهطرح غیر انتفاعی

جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا زیربنایی و یا احداث ساختمان و تأسیسات 
 .باشدگردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمیمی
راستای هدف اصلی طرح به  تشکیل گردد که در از یک یا چند پروژه تواندمیهر طرح 

 .شودصورت وابسته یا مستقل اجرا می
: مجموعه عملیاتی که براساس مطالعات توجیهی در یک زمان مشخص با صرف . پروژه۱۰

شود. معموالً یک پروژه اعتبار معین برای تحقق بخشی یا کل اهداف یک طرح انجام می
 دهد.بخشی از عملیات یک طرح را تشکیل می

در پایگاه وب سازمان به آدرس ( قانون، مستقر ۲۳مانه ماده ). سامانه: سا۱۱
«http://gb.mporg.ir » 
 .۱که دارای گواهینامه تشخیص صالحیت استاست : شخص حقیقی یا حقوقی . مشاور ذیصالح۱۲
چوب اسناد باالدستی از ی ملی/ استانی پیشنهادی می بایست صرفًا در چارهاطرح -۲ماده 

انداز جمهوری اسالمی ایران، قانون جمله: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، سندچشم
                                                      

ه شمارمصوبه نون برنامه و بودجه کشور و آيین نامه تشخیص صالحیت مشاوران قا( ۲۳)و ( ۲۲)به استناد ماده  -  ۱

 و اصالحات بعدی آن( ۲۳/۴/۱۳۸۳هـ مورخ  ۲۸۴۳۷/ت/۲۰۶۳۷
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( قانون اساسی، اسناد ملی و استانی آمایش ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )اجرای سیاست
( قانون ۲۳( و )۲۲های توسعه جمهوری اسالمی ایران و مواد )سرزمین، قوانین پنجساله برنامه

 کشور باشد. برنامه و بودجه کشور و نظام فنی و اجرایی
 شامل سه سطح )فاز( زیر هستند: مطالعات توجیهی طرح -۳ماده 
سطح اول )فاز صفر(: مطالعات پیدایش طرح شامل مطالعات ضرورت اجرا و  -الف

 سنجی اولیه(.یابی اولیه طرح )امکانمکان
طح دوم )فاز یک(: مطالعات طراحی مفهومی و پایه طرح از جمله تهیه مطالعات س -ب

محیطی و پدافند غیرعامل توجیهی اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، زیست
 سنجی نهایی(.)امکان

سطح سوم )فاز دو(: مطالعات محاسبات مهندسی و فنی، تعیین دقیق محل اجرا، تعیین  -ج
ی اجرای طرح، براساس مطالعات هالساها به تفکیک اجرای آن بندیزماناحجام کار و 

ی برنامه به قیمت ثابت سال پیشنهاد هالساسطح دوم، برآورد هزینه اجرای کار در طول 
 فایده نهایی طرح. -طرح و مطالعات هزینه

مطالعات توجیهی طرح های ملی/ استانی پیشنهادی موضوع این دستوالعمل باید  -تبصره
 شامل سطح دوم این ماده باشد. حداقل
ملی متقاضی استفاده از بودجه عمومی کشور جهت اجرای  ی اجراییهادستگاهکلیه  -۴ماده 

موظفند کلیه مدارک و مستندات زیر را پس از تایید کمیته  ایسرمایهطرح های تملک دارایی 
ا وظایف کمیته فنی در دستگاه اجرایی( حداکثر تمتبوع )یا واحد مشابه با  فنی دستگاه اجرایی

پایان شهریور ماه هرسال با درخواست باالترین مقام دستگاه اجرایی ملی از طریق سامانه به 
 دبیرخانه ملی ارسال نمایند:

  گزارش مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی، مالی، زیست محیطی، پدافند غیرعامل، اجتماعی
 ( این دستورالعمل(۳)موضوع ماده ) صالحشاور ذیو فرهنگی تهیه شده توسط م

  زیستمحیطمجوز زیست محیطی اخذ شده از سازمان حفاظت 
 مجوز پدافند غیرعامل اخذ شده از سازمان پدافند غیرعامل کشور 
 های آگهی عمومی در روزنامه ملی مکلف است نسبت به یک نوبت دستگاه اجرایی

کثیراالنتشار به منظور واگذاری کامل طرح و درصورت عدم وجود متقاضی، یک نوبت 
گهی عمومی دیگر در روزنامه های کثیراالنتشار به منظور جلب مشارکت با بخش آ
که هیچ متقاضی سرمایه گذاری در دو نوبت آگهی خصوصی اقدام نماید. درصورتی
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ادگی ننماید، دستگاه اجرایی ملی، طرح پیشنهادی جدید را به همراه مذکور، اعالم آم
 مطالعات توجیهی برای اخذ مجوز و تامین اعتبار به دبیرخانه ملی ارسال نماید.

 ( این ۱های تکمیل شده پیوست این دستورالعمل )ضمیمه شماره )کاربرگ
د و کاربرگ شماره و کاربرگ تعهدنامه برای طرح جدی ۱دستورالعمل(: کاربرگ شماره 

 و کاربرگ تعهدنامه برای پیشنهاد اصالح مشخصات اصلی طرح ۲
ی اهدستگاهبه تعهد باالترین مقام ی ملی پیشنهادی، منوط هاطرحتامین اعتبار  -۱تبصره 

ها بر اساس منابع ی مزبور، طی دوره اجرای آنهاطرحنسبت به تأمین اعتبار کامل  ۱اجرایی ملی
 ی اجرایی ملی است. هادستگاهاختیار  بودجه ساالنه در

ی اجرایی ملی موظفند همزمان با ارسال مدارک مورد اشاره در این هادستگاهکلیه  -۲تبصره 
های مربوط به همراه یک نسخه لوح فشرده حاوی فایل ماده، یک نسخه از اصل مدارک را به

اند با امضاء باالترین مقام ی ملی پیشنهادی خود را که از طریق سامانه ارسال کرده هاطرح
 دهند. ملی به دبیرخانه ملی تحویل دستگاه اجرایی

پس از تحویل مدارک، براساس شماره پیگیری پرونده که  تواندمیملی  دستگاه اجرایی -۳تبصره 
 جریان روند و مراحل انجام کار قرار گیرد. گیرد، درتوسط سامانه در اختیار رابط این دستگاه قرار می

اطالعات مربوط به روش ارزیابی و محاسبه شاخص های مالی و اقتصادی مندرج  -۴تبصره 
 ارسال شود. EXCELطرح و در قالب فرمت  صالحها بایستی توسط مشاور ذیدر کاربرگ

های کثیراالنتشار با امضاء باالترین مقام دستگاه مرحله درج آگهی در روزنامه ۲نتیجه  -۵تبصره 
 ملی یا معاون مربوطه به انضمام آگهی های مزبور برای دبیرخانه ملی ارسال شود. اجرایی
درصورتیکه به هر دلیل سامانه در دسترس نباشد یا امکان بارگذاری مستندات میسر  -۶تبصره 

تواند با تشخیص رییس کمیسیون به استناد مستندات فیزیکی ارسالی نگردد، دبیرخانه ملی می
 ملی اقدام مقتضی را به عمل آورد. از سوی دستگاه اجرایی

متقاضی استفاده از بودجه عمومی استان موظفند کلیه  ی اجرایی استانیهادستگاهکلیه  -۵ماده 
ا متبوع )یا واحد مشابه ب دارک و مستندات زیر را پس از تایید کمیته فنی دستگاه اجراییم

وظایف کمیته فنی در دستگاه اجرایی( حداکثر تا پایان شهریور ماه هرسال با درخواست باالترین 
 مقام دستگاه اجرایی در استان به دبیرخانه استانی ارسال نمایند:

 ش مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی، مالی، زیست محیطی، پدافند غیرعامل، اجتماعی گزار
 ( این دستورالعمل(۳)موضوع ماده ) صالحو فرهنگی تهیه شده توسط مشاور ذی

                                                      
 اين دستورالعمل( ۱)ضمیمه شماره  ۳مطابق کاربرگ شماره  ۱ -
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  زیستمحیطمجوز زیست محیطی اخذ شده از سازمان حفاظت  
  شده از اداره کل پدافند غیرعامل استان مجوز پدافند غیرعامل اخذ 
 ای هاستانی مکلف است نسبت به یک نوبت آگهی عمومی در روزنامه دستگاه اجرایی

کثیراالنتشار به منظور واگذاری کامل طرح و درصورت عدم وجود متقاضی، یک نوبت 
گهی عمومی دیگر در روزنامه ر جلب مشارکت با بخش های کثیراالنتشار به منظوآ

خصوصی اقدام نماید. درصورتیکه هیچ متقاضی سرمایه گذاری در دو نوبت آگهی 
مذکور، اعالم آمادگی ننماید، دستگاه اجرایی استانی، طرح پیشنهادی جدید را به همراه 

 مطالعات توجیهی برای اخذ مجوز و تامین اعتبار به دبیرخانه استانی ارسال نماید.
 ( این ۲تکمیل شده پیوست این دستورالعمل )ضمیمه شماره )های کاربرگ

و کاربرگ تعهدنامه برای طرح جدید و کاربرگ شماره  ۱دستورالعمل(: کاربرگ شماره 
 و کاربرگ تعهدنامه برای پیشنهاد اصالح مشخصات اصلی طرح ۲

ظفند همزمان با ارسال مدارک مورد اشاره در این مو ی اجرایی استانیهادستگاهکلیه  -۱تبصره 
های مربوط به همراه یک نسخه لوح فشرده حاوی فایل ماده، یک نسخه از اصل مدارک را به

رخانه استانی به دبی ی استانی پیشنهادی خود را با امضاء باالترین مقام دستگاه اجراییهاطرح
 دهند. استانی تحویل

های کثیراالنتشار با امضاء باالترین مقام دستگاه مرحله درج آگهی در روزنامه ۲نتیجه  -۲ره تبص
 استانی یا معاون مربوطه به انضمام آگهی های مزبور برای دبیرخانه استانی ارسال شود. اجرایی
، استانی متناظر هستند اییی اجرایی ملی که فاقد دستگاه اجرهادستگاهآن دسته از  -۳تبصره 

در صورتی که طرح پیشنهادی آن ها جزء طرح های استانی است، می توانند با درخواست 
( این ۱باالترین مقام دستگاه اجرایی منضم به کاربرگ های تکمیل شده ضمیمه شماره )

به پیشنهاد آن به دبیرخانه  دستورالعمل به همراه مدارک و مستندات موضوع این ماده، نسبت
 استانی اقدام نمایند.

این  ۵و  ۴از تاریخ تهیه کلیه مدارک، مستندات و صدور مجوزهای موضوع مواد  –۶ماده 
 سپری شده باشد. دستورالعمل نباید بیش از دو سال

 عی ملی/ استانی پیشنهادی از محل منابع عمومی و سایر منابهاطرحاعتبار مورد نیاز  -۷ماده 
منتج از  ۱باید بر اساس آخرین فهارس بهاء و در صورت نیاز با در نظر گرفتن ضریب تعدیل

 گردد.های موضوع این دستورالعمل درج شاخص های ابالغی سازمان، محاسبه و در کاربرگ
                                                      

 ۱۵/۹/۱۳۸۲مورخ  ۷۳۰۷۳/۱۰۱ها موضوع بخشنامه شماره به استناد دستورالعمل نحوه تعديل آحاد بهای پیمان ۱ -
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شامل تغییر عنوان طرح،  ایسرمایههای داراییی تملکهاطرحمشخصات اصلی  -۸ماده 
، سال شروع، سال خاتمه، اعتبارات، ملیات، عنوان دستگاه اجراییهدف کمی طرح، حجم ع

ها منطبق با مصوبات کمیسیون/ محل اجرا و مشخصات فنی در بودجه سنواتی و موافقتنامه
 گردد.کارگروه استانی موضوع این دستورالعمل درج می

طرح، هدف کمی طرح، حجم  اصالح مشخصات اصلی طرح شامل تغییر عنوان -۱تبصره 
لی/ م گردد و دستگاه اجراییعملیات، محل اجرا و مشخصات فنی به منزله طرح جدید تلقی می

 ی جدید این دستورالعمل اقدام نماید.هاطرحاستانی موظف است با رعایت شرایط و مراحل 
ییرات فهارس بهاء به منزله طرح ( عالوه بر تغ٪۱۵افزایش اعتبارات تا سقف ) -۲تبصره 

گردد و نیازمند دریافت مجدد مجوز موضوع این دستورالعمل نیست. شایان جدید تلقی نمی
 ذکر است میزان اعتبارات پایه برای اعمال افزایش عنوان شده، به شرح زیر است:

میزان اعتبارات مصوب طرح در قانون بودجه سال جاری به اضافه اعتبارات مصوب »
ی آتی طرح در قانون بودجه سال جاری منهای میزان تخصیص اعتبارات طرح هالسا

 . «در سال جاری
( عالوه بر تغییرات فهارس ٪۱۵ی ملی، افزایش اعتبارات بیش از )هاطرحدر خصوص  -۳تبصره 

این ماده، به  ۲( عالوه بر تغییرات فهارس بهاء با رعایت اعتبارات پایه تبصره ٪۳۰بهاء تا سقف )
 گردد. توسط دبیرخانه ملی ابالغ میپیشنهاد معاون بخشی مرتبط سازمان و تأیید رییس کمیسیون،

این ماده برای  ۳درخواست افزایش اعتبارات طرح بیش از سقف مندرج در تبصره  -۴تبصره 
این ماده برای طرح های استانی، به منزله  ۲طرح های ملی و بیش از سقف مندرج در تبصره 

گردد و نیازمند دریافت مجدد مجوز موضوع این دستورالعمل است. در این تلقی میطرح جدید 
موارد می بایست درخواست صدور مجوز موضوع این دستورالعمل، به امضاء باالترین مقام 

 گهنگام شده مالی و اقتصادی طرح و کاربره ملی/ استانی به انضمام گزارشات ب دستگاه اجرایی
های تکمیل شده پیوست این دستورالعمل به دبیرخانه ملی/ استانی ارسال گردد و بهنگام سازی 

 سایر مستندات و دریافت مجدد مجوزها ضرورت ندارد.
تغییر سال شروع و سال خاتمه، مشروط به عدم تغییر سایر مشخصات اصلی طرح،  -۵تبصره 

 ندارد. نیاز به دریافت مجدد مجوز موضوع این دستورالعمل
، مشروط به عدم تغییر سایر مشخصات اصلی طرح، نیاز به تغییر دستگاه اجرایی  -۶تبصره 

 دریافت مجدد مجوز موضوع این دستورالعمل ندارد.
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جدید نباید از متوسط کل  سال اول اجرای هر طرح ملی ایسرمایهاعتبار تملک دارایی  -۹ماده 
نیاز آن در مدت زمان اجرا )یعنی نسبت کل اعتبار تملک مورد  ایسرمایهاعتبار تملک دارایی 

 موردنیاز به مدت زمان اجرای طرح برحسب سال( کمتر باشد. ایسرمایهدارایی 
 ۳۰جدید نباید از  سال اول اجرای هر طرح استانی ایسرمایهاعتبار تملک دارایی  -تبصره

 مورد نیاز آن کمتر باشد. ایسرمایهدرصد کل اعتبار تملک دارایی 
طرح های ملی/ استانی انتفاعی پیشنهادی مشمول ضوابط آیین نامه اصول سیاست  -۱۰ماده 

 ۸۹۸/۳۴امه و بودجه کشور )مصوبه شماره ( قانون برن۳( ماده )۷ها و ضوابط موضوع بند )
( قانون ۳۳( و )۳۲( و اصالحات بعدی آن به استناد مواد )شورای اقتصاد ۲۶/۸/۱۳۷۶مورخ 

 برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
مسئولیت صحت اطالعات و مطالعات توجیهی به عهده باالترین مقام دستگاه  -۱۱ماده 

، در ارایه اطالعات ای و قراردادی مشاور ذیصالحاست و این امر نافی مسئولیت حرفه اجرایی
 های پیوست نخواهد بود.گویی اطالعات مندرج در کاربرگدقیق و پاسخ

، در هر مرحله از در صورت احراز عدم صحت اطالعات و مطالعات مشاور ذیصالح -تبصره 
فرآیند بررسی طرح و یا در دوره اجرا )در صورت تصویب طرح(، موضوع قصور یا تخلف 
احتمالی مشاور با ارسال درخواست هر یک از اعضاء کمیسیون/ کارگروه استانی به دبیرخانه 

، مشاورین های مزبور به امور نظام فنی اجراییملی/ دبیرخانه استانی و ارسال آن توسط دبیرخانه
و پیمانکاران سازمان، توسط امور مزبور بررسی و در صورت تأیید به هیات تخلفات مشاوران 

 جهت بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی ارجاع خواهد شد. 
مرجع بررسی موضوعات مربوط به این دستورالعمل در خصوص طرح های ملی  –۱۲ماده 

 پیشنهادی، کمیسیون با ترکیب اعضای زیر است:
 و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان )رییس کمیسیون(اقتصادی  ون امورمعا 
 سازمان )دبیر و عضو( رییس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد 
 )معاون بخشی یا رییس امور بخشی مرتبط سازمان )عضو 
 )رییس امور استان ها و مناطق سازمان )عضو 
 ی، مشاورین و پیمانکاران سازمان )عضو(رییس امور نظام فنی اجرای 
 ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان )عضو(رییس امور برنامه 
 )رییس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان )عضو 
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در صورت ضرورت، به پیشنهاد هر یک از اعضاء با تایید دبیر کمیسیون، از رئیس سازمان  -۱تبصره 
و افراد  ،و مشاور ذیصالح االختیار و مطلع دستگاه اجراییماینده تاممدیریت و برنامه ریزی استان، ن

 عمل خواهد آمد.نظر برای شرکت در جلسات کمیسیون )بدون حق رأی( دعوت به صاحب
 .جلسات کمیسیون با پیشنهاد دبیر و تایید رییس کمیسیون تشکیل خواهد شد -۲تبصره 
 اعضای کمیسیون ملزم به انجام وظایف به شرح ذیل هستند:  – ۱۳ماده 

 بعد از دریافت امور بخشی مرتبط و امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران -الف
یک نسخه از مستندات از دبیرخانه ملی، موظفند نظرات مکتوب خود را، درخصوص 

توجیهی فنی، اقتصادی، مالی،  مفاد مندرج در کاربرگ های ارسالی و مطالعات
 محیطی و پدافند غیرعامل طرح به دبیرخانه ملی اعالم نمایند.اجتماعی، فرهنگی، زیست

امور هماهنگی و تلفیق برنامه و بودجه موظف است گزارشی درخصوص تامین  -ب
ی ملی پیشنهادی شامل سقف اعتبارات قابل تأمین برای هاطرحمنابع مالی و بودجه 

جدید ارائه دهد. ضمنا موظف است مصوبات کمیسیون را پس از ابالغ  طرح های
 دبیرخانه ملی در تنظیم الیحه بودجه کل کشور منظور نماید.

ریزی، نظارت و آمایش سرزمین موظف است طرح های ملی پیشنهادی را امور برنامه -ج
های ، قوانین برنامهی توسعههابرنامه( قانون احکام دائمی ۳۲با در نظرگرفتن ماده )

پنجساله توسعه کشور و جهت گیری های ملی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی 
 آمایش سرزمین مورد بررسی قرار داده و نظرات خود را، کتباً به دبیرخانه ملی اعالم نماید.

کنترل و بررسی مدارک و مستندات و  دبیرخانه ملی موظف است پس از دریافت، -تبصره
را به ترتیب اولویت دریافت یا اهمیت، در  هاطرحدریافت نظر تخصصی اعضای کمیسیون، 

 دهد.دستورکار کمیسیون قرار 
مرجع بررسی موضوعات مربوط به این دستورالعمل در خصوص طرح های استانی  -۱۴ماده 

 ر است:پیشنهادی، کارگروه استانی با ترکیب اعضای زی
 )رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان )رئیس کارگروه 
 عضو( معاون عمرانی استاندار( 
 )مدیریت فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان )عضو 
 ربط )عضو(فرماندار شهرستان ذی 
 ان )دبیرکارگروه(معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی است 
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در صورت ضرورت، به پیشنهاد هر یک از اعضاء با تایید رییس کارگروه استانی، دبیرخانه  -۱تبصره 
نظر در و افراد صاحب استانی، مشاور ذیصالح االختیار و مطلع دستگاه اجراییاستانی از نماینده تام
 عمل خواهد آورد.ت در جلسات کارگروه استانی )بدون حق رأی( دعوت بهموضوع برای شرک

 جلسات کارگروه استانی با پیشنهاد دبیر و تایید رییس کارگروه استانی تشکیل خواهد شد. -۲تبصره 
 باشند: اعضای کارگروه استانی ملزم به انجام وظایف به شرح ذیل می -۱۵ماده 

فت یک نسخه از مستندات، موظفند نظرات مکتوب خود را، اعضای کارگروه بعد از دریا -الف
های ارسالی و مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی، مالی، درخصوص مفاد مندرج در کاربرگ

 محیطی و پدافند غیرعامل طرح به دبیرخانه استانی اعالم نمایند.اجتماعی، فرهنگی، زیست
 دبیرخانه استانی موظف است: -ب
 و بررسی مدارک و مستندات و دریافت نظر تخصصی اعضای کارگروه  پس از دریافت، کنترل

 دهد.را به ترتیب اولویت دریافت یا اهمیت، در دستورکار کارگروه استانی قرار  هاطرحاستانی، 
 .دبیرخانه استانی موظف است گزارش مصوبات را به دبیرخانه ملی ارسال نماید 
 ه استانی را به شورای برنامه ریزی و دبیرخانه استانی موظف است مجوزهای کارگرو

 درخواست کننده ابالغ نماید. توسعه استان ارسال و به دستگاه اجرایی
آالت و تعمیر، نگهداری و تأمین تجهیزات ماشین»، «مطالعات»یی با عناوینهاطرح -۱۶ماده 

بازسازی و »، «ادث غیرمترقبههای ناشی از حوسازی و بازسازی خسارتمقاوم»، «ساختمان
محرمانه  هایطرح»و « ی تدوین طرح جامعهاطرح»، «برداریتعمیرات اساسی در دوران بهره

 ( قانون ندارند. ۲۳نیاز به اخذ مجوز ماده )« و بخش دفاع
طرح های محرمانه و بخش دفاع، حسب مورد با تایید کتبی دبیرخانه شورای امنیت  -تبصره

 تعیین می شود. ع و پشتیبانی نیروهای مسلحملی یا وزیر دفا
  صورت همزمان ممنوع است.یی با ماهیت مطالعه و اجرا بههاطرحپیشنهاد و اجرای  -۱۷ماده 
 شد.باسوی کمیسیون/ کارگروه استانی، دو سال از تاریخ صدور می مدت اعتبار مجوز صادره از -۱۸ماده 

های مربوط به طرح ( در خصوص کاربرگ۱ماده، ضمیمه شماره ) ۱۸مل بر این دستورالعمل مشت
 ( در خصوص کاربرگ های طرح های استانی پیشنهادی است.۲های ملی پیشنهادی و ضمیمه شماره )
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 یشنهادیپ یمل یها طرح مربوط به یها کاربرگ (۱شماره ) مهیضم 
 د یدجای تملک دارایی سرمایه پیشنهاد طرح -۱كاربرگ شماره 

 طرح یمشخصات كل
 عنوان طرح:

 ملی: دستگاه اجرایی یبندكد طبقه ملی: ییعنوان دستگاه اجرا
 شدن مطالعات طرح: ییخ نهایتار كد مشاور مطالعات طرح: مشاور مطالعات طرح:

 شهرستان محل اجرای طرح: استان محل اجرای طرح:
 طرح: برداریبهرهسال آغاز  سال خاتمه طرح: روع طرح:سال ش

 از طرح )سال(: برداریبهرهمدت زمان  مدت زمان اجرای طرح )سال(:
 فصل طرح در قانون بودجه: امور طرح در قانون بودجه:

نون برنامه قا ۳۲)توضیح: طرح های انتفاعی مشمول ضوابط موضوع ماده  غیر انتفاعی        نوع طرح:   انتفاعی 
 و بودجه کشور خواهند بود(

 اشتغال حین اجرا:                   اشتغال مستقیم ...... نفر                          اشتغال غیر مستقیم ...... نفر
 .. نفر:       اشتغال مستقیم ...... نفر                          اشتغال غیر مستقیم ....برداریبهرهاشتغال دوران 

 هدف کمی اصلی طرح:          مقدار هدف کمی .................   واحد هدف کمی ......................
 حات ضروری در خصوص طرح:یتوض

 ( قانون اساسی ۴۴اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) گروه بندی طرح بر اساس فصل دوم قانون
)الصاق مستندات  استثنائات قانون  مشمول  ۳گروه   ۲گروه   ۱گروه 

 الزامی است(
 هزینه ها و درآمدهای طرح

 هزینه های قبل از سرمایه گذاری: 
 نوع ارز: .............        نرخ تسعیر ارز: ...... ریال

.... )واحد ارز(،  جمع کل هزینه های ریالی ....................... )میلیون ریال(،  هزینه های ارزی: .......................
 هزینه ها: ..................... )معادل میلیون ریال(

 هزینه های سرمایه گذاری: 
( :........................... )واحد ارز(،  ۲( ....................... )میلیون ریال(،  هزینه های ارزی )۱هزینه های ریالی )
 .......... )معادل میلیون ریال((: ...........۳جمع کل هزینه ها )

 
 توزیع زمانی هزینه های سرمایه گذاری و نحوه تأمین مالی آن )میلیون ریال(

نحوه تأمین 
 مالی

سال شروع 
 طرح

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم
ی هاسال

 بعدی
 جمع کل

از محل 
منابع 
بودجه 
 عمومی

       

       سایر منابع 
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 مالی
:                        مبلغ ................................ رح از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه اجراییتأمین مالی ط

 )میلیون ریال(  سهم از کل هزینه های سرمایه گذاری ............ درصد
مبلغ ................................ )معادل        سهم بخش خصوصی در تأمین هزینه های سرمایه گذاری طرح:               

 میلیون ریال(  سهم از کل هزینه های سرمایه گذاری ............ درصد
سهم بخش عمومی غیر دولتی در تأمین هزینه های سرمایه گذاری طرح:            مبلغ ................................ )معادل 

 ل هزینه های سرمایه گذاری ............ درصدمیلیون ریال(  سهم از ک
سهم بخش تعاونی در تأمین هزینه های سرمایه گذاری طرح:                          مبلغ ................................ )معادل 

 میلیون ریال(  سهم از کل هزینه های سرمایه گذاری ............ درصد
 طرح:  ریبردابهرههزینه های دوران 

هزینه های ریالی ....................... )میلیون ریال(،  هزینه های ارزی: ........................... )واحد ارز(،  جمع کل 
 هزینه ها: ..................... )معادل میلیون ریال(

 درآمدهای حاصل از اجرای طرح: ................................ )میلیون ریال(
 ارزش ریالی پیامدهای بیرونی طرح

 ارزش ریالی پیامدهای بیرونی مثبت طرح: ................................ )میلیون ریال(
 ارزش ریالی پیامدهای بیرونی منفی طرح: ................................ )میلیون ریال(

 مالی نمی توانند غیر انتفاعی باشند(شاخص های سودآوری طرح )توضیح: طرح های با توجیه باالی 
 ل: ............ درصدینرخ تنز

   منفی    (:   مثبت NPVارزش خالص کنونی مالی طرح )
 ................................ )میلیون ریال( 

 (: ............ درصدIRRمالی طرح ) ینرخ بازده داخل 
 

   منفی    ثبت (:   مENPVارزش خالص کنونی اقتصادی طرح )
 ................................ )میلیون ریال( 

 (: ............ درصدEIRRاقتصادی طرح ) ینرخ بازده داخل

 تأیید توجیهات طرح:
      توجیه مالی:                دارد 

 ندارد 
      توجیه اقتصادی:           دارد 

 ندارد 
ندارد       دارد  توجیه فنی:                

 
      توجیه فرهنگی:           دارد 

 ندارد 
      توجیه اجتماعی:           دارد 

 ندارد 
 تأیید مجوزهای طرح

 ندارد       کشور:      دارد  زیستمحیطمجوز از سازمان حفاظت 
 ندارد       دارد   مجوز سازمان پدافند غیر عامل کشور:             

      این دستورالعمل(:      منتشر شده  ۴مرحله آگهی انتشار جذب سرمایه گذار خصوصی )موضوع ماده  ۲انتشار 
 منتشر نشده 

 .گرددید ميیطرح تأ یهیله مطابقت كامل مندرجات كاربرگ فوق با مطالعات توجینوسيبد
 :برداردستگاه بهره :مشاور طرح :ملی يین مقام دستگاه اجرايباالتر

باالترين مقام دستگاه  ینام و نام خانوادگ :ینام و نام خانوادگ :ینام و نام خانوادگ

 :بهره بردار

خ و امضاء باالترين مقام دستگاه يتار :خ و امضاءيتار :خ و امضاءيتار

 :برداربهره
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 ای موجودتملک دارایی سرمایه طرح ات اصلیتغییرات در مشخصشنهاد یپ -۲كاربرگ شماره 
 طرح یتغییرات مشخصات كل

 عنوان طرح موجود مصوب:
 عنوان طرح پیشنهادی:

 كد طرح:

 ملی موجود: ییعنوان دستگاه اجرا
 ملی پیشنهادی: ییعنوان دستگاه اجرا

 ملی موجود: ییدستگاه اجرا یبندكد طبقه
 ملی پیشنهادی: ییدستگاه اجرا یبندكد طبقه

 مشاور مطالعات طرح موجود:
 مشاور مطالعات طرح پیشنهادی:

 كد مشاور مطالعات طرح موجود:
 كد مشاور مطالعات طرح پیشنهادی:

شدن مطالعات طرح  ییخ نهایتار
 موجود:

طالعات طرح شدن م ییخ نهایتار
 پیشنهادی:

 استان محل اجرای طرح موجود:
 استان محل اجرای طرح پیشنهادی:

 شهرستان محل اجرای طرح موجود:
 شهرستان محل اجرای طرح پیشنهادی:

 سال خاتمه طرح موجود: سال شروع طرح:
 سال خاتمه طرح پیشنهادی:

 طرح موجود: برداریبهرهسال آغاز 
 پیشنهادی: طرح برداریبهرهسال آغاز 

 مدت زمان اجرای طرح موجود )سال(:
 مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی )سال(:

 از طرح موجود )سال(: برداریبهرهمدت زمان 
 از طرح پیشنهادی )سال(: برداریبهرهمدت زمان 

 فصل طرح در قانون بودجه: امور طرح در قانون بودجه:
  نتفاعی  غیر ا      نوع طرح موجود:       انتفاعی 
 غیر انتفاعی        نوع طرح پیشنهادی:   انتفاعی 

 قانون برنامه و بودجه کشور خواهند بود( ۳۲)توضیح: طرح های انتفاعی مشمول ضوابط موضوع ماده 
 یر مستقیم ...... نفراشتغال حین اجرا طرح پیشنهادی:                   اشتغال مستقیم ...... نفر                          اشتغال غ

 طرح پیشنهادی:       اشتغال مستقیم ...... نفر                          اشتغال غیر مستقیم ...... نفر برداریبهرهاشتغال دوران 
 هدف کمی اصلی طرح موجود:          مقدار هدف کمی .................   واحد هدف کمی ......................

 ی اصلی طرح پیشنهادی:      مقدار هدف کمی .................   واحد هدف کمی ......................هدف کم
 حات ضروری در خصوص علل تغییرات پیشنهادی:یتوض

 ( قانون اساسی ۴۴اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) گروه بندی طرح پیشنهادی بر اساس فصل دوم قانون
)الصاق مستندات الزامی  مشمول استثنائات قانون   ۳گروه   ۲گروه   ۱گروه 

 است(
 هزینه ها و درآمدهای طرح پیشنهادی بر اساس تغییرات مورد درخواست

 هزینه های قبل از سرمایه گذاری: 
 نوع ارز: .............        نرخ تسعیر ارز: ...... ریال

)میلیون ریال(،  هزینه های ارزی: ........................... )واحد ارز(،  جمع کل هزینه ها: هزینه های ریالی ....................... 
 ..................... )معادل میلیون ریال(

 هزینه های سرمایه گذاری: 
. )واحد ارز(،  جمع کل هزینه ها: هزینه های ریالی ....................... )میلیون ریال(،  هزینه های ارزی: ..........................

 ..................... )معادل میلیون ریال(
 

 توزیع زمانی هزینه های سرمایه گذاری و نحوه تأمین مالی آن )میلیون ریال(
نحوه تأمین 

 مالی
سال شروع 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم طرح
ی هاسال

 جمع کل بعدی

از محل 
منابع بودجه 
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 عمومی
سایر منابع 

 مالی
       

:                        مبلغ ................................ )میلیون ریال(  سهم تأمین مالی طرح از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه اجرایی
 از کل هزینه های سرمایه گذاری ............ درصد

هزینه های سرمایه گذاری طرح:                      مبلغ ................................ )معادل میلیون ریال(   سهم بخش خصوصی در تأمین
 سهم از کل هزینه های سرمایه گذاری ............ درصد

............. )معادل میلیون ریال(  سهم بخش عمومی غیر دولتی در تأمین هزینه های سرمایه گذاری طرح:            مبلغ ...................
 سهم از کل هزینه های سرمایه گذاری ............ درصد

یون ریال(  سهم بخش تعاونی در تأمین هزینه های سرمایه گذاری طرح:                          مبلغ ................................ )معادل میل
 ........... درصدسهم از کل هزینه های سرمایه گذاری .

 طرح:  برداریبهرههزینه های دوران 
( :........................... )واحد ارز(،  جمع کل هزینه ۲( ....................... )میلیون ریال(،  هزینه های ارزی )۱هزینه های ریالی )

 (: ..................... )معادل میلیون ریال(۳ها )
 رای طرح: ................................ )میلیون ریال(درآمدهای حاصل از اج

 ارزش ریالی پیامدهای بیرونی طرح پیشنهادی بر اساس تغییرات مورد درخواست
 ارزش ریالی پیامدهای بیرونی مثبت طرح: ................................ )میلیون ریال(

 ......................... )میلیون ریال(ارزش ریالی پیامدهای بیرونی منفی طرح: .......
شاخص های سودآوری طرح پیشنهادی بر اساس تغییرات مورد درخواست )توضیح: طرح های با توجیه باالی مالی نمی توانند غیر 

 انتفاعی باشند(
 ل: ............ درصدینرخ تنز

   منفی    (:   مثبت NPVارزش خالص کنونی مالی طرح )
 ........................ )میلیون ریال( ........

 (: ............ درصدIRRمالی طرح ) ینرخ بازده داخل 
 

   منفی    (:   مثبت ENPVارزش خالص کنونی اقتصادی طرح )
 ................................ )میلیون ریال( 

 (: ............ درصدEIRRاقتصادی طرح ) ینرخ بازده داخل

 توجیهات طرح:تأیید 
ندارد       توجیه مالی:                دارد 

 
ندارد       توجیه اقتصادی:           دارد 

 
ندارد       توجیه فنی:                 دارد 

 
ندارد       توجیه فرهنگی:           دارد 

 
ندارد       توجیه اجتماعی:           دارد 

 
 طرح پیشنهادی بر اساس تغییرات مورد درخواستتأیید مجوزهای 

 ندارد       کشور:      دارد  زیستمحیطمجوز از سازمان حفاظت 
 ندارد       مجوز سازمان پدافند غیر عامل کشور:               دارد 

 منتشر نشده       ن دستورالعمل(:      منتشر شده ای ۴مرحله آگهی انتشار جذب سرمایه گذار خصوصی )موضوع ماده  ۲انتشار 
 .گرددید ميیطرح تأ یهیله مطابقت كامل مندرجات كاربرگ فوق با مطالعات توجینوسيبد

 :برداردستگاه بهره :مشاور طرح :ملی يین مقام دستگاه اجرايباالتر

باالترين مقام  یام و نام خانوادگن :ینام و نام خانوادگ :ینام و نام خانوادگ

 :دستگاه بهره بردار

خ و امضاء باالترين مقام دستگاه يتار :خ و امضاءيتار :خ و امضاءيتار

 :برداربهره
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 ملی ییباالترین مقام دستگاه اجرا تعهدنامه -۳كاربرگ شماره 

موجود، لطفاً در این  ایسرمایهضیح: در خصوص پیشنهاد تغییرات در مشخصات اصلی طرح تملک دارایی تو
 کاربرگ مشخصات طرح پیشنهادی درج گردد.

 
 

 

 ۲یا  ۱ملی                  براساس مفاد كاربرگ شماره  یین مقام دستگاه اجرایترر/ باالینجانب                             وزیا
 م:ینماین میو تضم یر را گواهیمراتب ز

 مشخصات طرح
 عنوان طرح:

 ملی: ییدستگاه اجرا یبندكد طبقه ملی: ییعنوان دستگاه اجرا
 شهرستان محل اجرای طرح: استان محل اجرای طرح:

 طرح: برداریبهرهسال آغاز  سال خاتمه طرح: سال شروع طرح:
 از طرح )سال(: برداریبهرهمدت زمان  مدت زمان اجرای طرح )سال(:

 ...........هدف کمی اصلی طرح:          مقدار هدف کمی .................   واحد هدف کمی ...........
قانون برنامه  ۳۲)توضیح: طرح های انتفاعی مشمول ضوابط موضوع ماده  غیر انتفاعی        نوع طرح:   انتفاعی 

 و بودجه کشور خواهند بود(
کل اعتبار طرح: ................................ )میلیون 

 ریال(
  :اعتبار طرح از محل منابع بودجه عمومی

 .................. )میلیون ریال(..............
  :اعتبار طرح از محل سایر منابع

 ................................ )میلیون ریال(

اعتبار سال شروع طرح: ................................ 
 )میلیون ریال(

  :اعتبار طرح از محل منابع بودجه عمومی
 ریال(................................ )میلیون 

  :اعتبار طرح از محل سایر منابع
 ................................ )میلیون ریال(

 تعهدات
 از طرح، در چارچوب سقف اعتبارات دستگاه تأمین خواهد شد.یه منابع مالی مورد نیكل

 اجرای طرح پیشنهادی رعایت خواهد شد. بندیزمان
، در تأمین منابع مالی و تحقق به موقع اهداف و رعایت ییادستگاه اجر یهان طرح به طرحیبا اضافه شدن ا

 جاد نخواهد شد.یا یادر دست اجرا خلل و وقفه یهار طرحیسا یبرداراجرا و بهره بندیزمان
رت نداشته و هماهنگ و همراه با قانون مذكور یقانون اساسی مغا ۴۴کلی اصل  یهااستیبا قانون اجرای س

 باشد.یم
 طرح با  جهت گیری های ملی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین انطباق دارد.

 م.ینمایآنها را ضمانت م ید و اجراییرا تأ ۳له مندرجات كاربرگ ین وسیبد
 ملی: ییتاریخ و امضاء باالترین مقام دستگاه اجرا

 :ینام و نام خانوادگ
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 (  قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار۱۶( و )۱۵مواد ) 

ات ادارسازمانها و  نیکسب و کار همچن طیمرتبط با مح اجرایی یهادستگاه هیکل ـ۱۵ه  ماد
خ دهند پاس یتشکلها و فعاالن اقتصاد ندگانیکل آنها در مراکز استانها موظفند به سؤاالت نما

 .ندینما یآنها را بررس اتیو مطالبات و شکا
و  کوچک دکنندگانیتول یموظفند به منظور باالبردن امکان دسترس هاشهرداری ـ۱۶ه ماد

 ینهایمبا استفاده از ز هیفروشندگان کم سرما یبرا تیامن جادیبه بازار مصرف و ا یرانیمتوسط ا
ل داخ دیتول یعرضه کاالها یبرا یمناسب یمکانها ،یوزارت راه و شهرساز ایمتعلق به خود و 

رضه ع انیو ماهانه به متقاض یتمام شده به صورت روزانه، هفتگ متیو بر مبناء ق ندینما دهآما
 اجاره دهند. یرانیا یکاالها
وزارتخانه  یماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکار نیا اجرایینامه  نییآ
 یم هیاصناف کشور ته یاستانها و شورا یعال  یشورا ندگانیو کشور و نما یراه و شهرساز یها

 گردد. یسراسر کشور ابالغ م یهاشهرداریبه  وزیرانهیئت بیشود و پس از تصو

 مصوبه شماره  تمر محیط کسب و کار( قانون بهبود مس۱۶نامه اجرایی ماده )آیین
  ۱۳/۲/۱۳۹۴هـ مورخ  ۵۰۰۹۳/ت ۱۵۴۰۱

 ۱۶/۱۰/۱۳۹۲مورخ  ۲۲۲۱۶۹/۶۰به پیشنهاد شماره  ۶/۲/۱۳۹۴وزیران در جلسه هیئت
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ( ۱۶وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده )

  :شده را به شرح زیر تصویب کردنامه اجرایی ماده یاد آیین -۱۳۹۰مصوب  -
  :روند نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میدر این آیین -۱ماده 

  -۱۳۹۰مصوب  -قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  -الف
نفر و ( ۵۰تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی: تولیدکنندگان با اشتغال کمتر از ) -ب

های صنعت، معدن و تجارت، جهاد که مجوز فعالیت از یکی از وزارتخانه مشاغل خانگی
های صنفی داشته و یا دارای معرفی نامه  کشاورزی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی یا اتحادیه

های تولیدی و یا مراجع ذیصالح دیگری که برابر قوانین و مقررات مسئولیت  از اتحادیه
  .نامه را داشته باشندیدی موضوع این آیینصدور مجوز فعالیت واحدهای تول

فروشندگان کم سرمایه: اشخاصی که متقاضی عرضه کاالهای تولید کنندگان کوچک  -ج
  .و متوسط ایرانی بوده و فاقد هرگونه مکان کسب و کار باشند
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  .گرددکه در آن صرفًا کاالی تولید داخل عرضه میبازار مصرف: مکانی  -د 
 کنندگان کوچک ودادی است که ما بین فروشندگان کم سرمایه یا تولیداجاره: قرار -هـ

های آماده شده برای  متوسط ایرانی و یا نمایندگان آنها و شهرداری به منظور استفاده از مکان
  .گرددعرضه کاال به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه منعقد می

کنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولید -۲ماده  
ند ها موظففروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کاالهای تولید داخل، شهرداری 

های مناسبی را در  های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکانبا استفاده از زمین 
ه به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه برداری نمایند و بر مبنای قیمت تمام شدشهرها آماده بهره
  .الذکر اجاره دهندبه اشخاص فوق 

قانون یاد شده، وزارت راه و شهرسازی مکلف ( ۱۶به منظور اجرایی شدن ماده ) -۱تبصره  
های در اختیار خود را با عقد قرارداد و برابر قوانین و  ها زمین است با درخواست شهرداری
  .ها قرار دهدهرداری مقررات مربوط در اختیار ش

های مورد نیاز از جمله تأمین آب، برق، گاز،  بینی و تأمین زیر ساخت پیش -۲تبصره  
های عرضه  خطوط ارتباط تلفنی و همچنین امکانات بهداشتی، ایمنی و اطفاء حریق برای محل

ساختمان آماده  ها باید مطابق مقررات ملی ها الزامی است و این مکان کاال از سوی شهرداری
  .و عرضه گردد

  .باشد گذاری کاالهای قابل عرضه تابع مقررات عمومی کشور مینحوه قیمت  -۳ماده  
توانند تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه در هر سال می -۴ماده  

ا شده با عقد اجاره ب بینیبه صورت روزانه، هفتگی و ماهانه از امکانات بازارهای مصرف پیش 
  .ها و حداکثر به مدت دو ماه )به صورت متوالی( در سال استفاده نمایندشهرداری 

کنندگان از امکانات بازارهای  سامانه اطالعات مربوط به متقاضیان و استفاده -۵ماده  
ذیربط های ها راه اندازی شده و اطالعات آن در اختیار دستگاهباید توسط شهرداری مصرف، 

  .و عموم مردم قرار گیرد
های یاد شده صرفاً برای عرضه کاال و محصوالت تولید داخل بوده و  مکان -۶ماده  

  .برداری دیگر ممنوع استهای مذکور برای هرگونه فعالیت و بهره استفاده از مکان
یا اجاره ، حق واگذاری و ها مکلفند در هنگام تنظیم قرارداد اجاره شهرداری -۷ماده  

  .نامه به اشخاص ثالث را از مستأجر سلب نماینداین آیین( ۲مکانهای موضوع ماده )
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نامه، کارگروهی متشکل از به منظور راهبری و نظارت بر حسن اجرای این آیین -۸ماده  
  :گرددهای زیر در سطح شهرها تشکیل میروسا یا معاونین دستگاه

 فرمانداری )رییس( -الف
 معدن و تجارت )دبیر(صنعت،  -ب
  شهرداری -ج
  شورای اسالمی شهر -د
  جهاد کشاورزی -هـ
  اتاق اصناف -و
  تعاون، کار و رفاه اجتماعی -ز
  راه و شهرسازی -ح
  دانشگاه علوم پزشکی -ط
  استاندارد -ی
  سازمان نظام صنفی کشاورزی -ک

رییس کارگروه و بدون حق ها بنا به تشخیص دعوت از نمایندگان سایر دستگاه -۱تبصره  
  .آید عمل میرأی به

های قابل واگذاری به منظور  تعیین ضوابط واگذاری، تعداد غرفه ها و مکان -۲تبصره 
جلوگیری از خلل در عرضه کاال توسط واحدهای صنفی و تشخیص کاالی تولید داخل بر عهده 

  .باشدکارگروه می 
یابد عالوه یک اعضاء رسمیت می  ل نصف بهجلسات کارگروه با حضور حداق -۳تبصره  

  .و تصمیمات با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود
نامه، عدم ها موظفند در قرارداد اجاره با متقاضیان مشمول این آیینشهرداری  -۴تبصره  

ی منافع ردریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان بعنوان سرقفلی را تصریح و با سلب حق واگذا
به غیر از وی، جهت تضمین اجرای تعهد متقاضی به تخلیه مورد اجاره بالفاصله در انقضای 

التزام کافی و عنداللزوم اخذ تضمین  موعد، ضمانت اجرای مناسب بصورت درج شرط وجه
بینی کنند. قراردادهای اجاره باید با درج  مناسب جهت امکان وصول این وجه التزام را پیش

 قرار گیرد. -۱۳۷۶مصوب  -دو شاهد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر  امضای
شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش کاملی از نحوه و شرایط واگذاری  -۹ماده  

و پذیرش تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه و میزان اجاره بها و 
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شهر ارایه و در سامانه اطالعات ثبت نماید و شورای  عملکرد عرضه را به شورای اسالمی
اسالمی شهر نیز موظف است پس از بررسی گزارش شهرداری، نظر خود را در خصوص تأثیر 
حمایت از تولید کنندگان و فروشندگان مذکور و مصرف کنندگان و رونق اقتصادی کسب و کار 

  .دنامه ارایه نمایاین آیین( ۸به کارگروه موضوع ماده )

 ( قانون افزایش بهره۸ماده )بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب  وری
۲۳/۴/۱۳۸۹ 

به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرکها  ـ ۸ماده 
ها و توسعه فضای و شهرهای جدید )از مبدأ شروع حریم( و جلوگیری از تجاوز به این عرصه

کاری آبخیزداری، پارکهای جنگلی، درختکاری مثمر و غیرمثمر سبز اعم از زراعت چوب، جنگل
گردی، توسعه کشت گیاهان های طبیعتهای همگن دیگر نظیر فعالیتبرداریو همچنین بهره

های شیالتی، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق دارویی و صنعتی و پروژه
های مصوب در اختیار های مستعد مذکور را در قالب طرحتفاع از عرصهبرداری و یا حق انبهره

 متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.
برداری و یا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول وجه قابل پرداخت بابت حق بهرهـ ۱تبصره 

زی وی بانک مرکی بعد براساس نرخ تورم ساالنه اعالمی از سهالسابه صورت مزایده تعیین و برای 
برداری و یا حق انتفاع ساالنه مذکور گردد. وجه حق بهرهجمهوری اسالمی ایران تعدیل و تعیین می

 باید توسط مجریان طرح حداکثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز گردد.
صوب تغییر طرح م هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیرمجاز و یاـ ۲ تبصره

برداری و یا حق انتفاع ساالنه از )کلی و یا جزئی( و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره
برداری طرح از سوی وزارت جهاد سوی مجری طرح، موجب فسخ یک طرفه قرارداد بهره

 شود.کشاورزی می
مفاد آن در پایان گردد و ها پانزده سال تعیین میمدت زمان اجرای این گونه طرحـ ۳ تبصره

باشد. همچنین در صورتی که مجری طرح، مطابق مفاد این سال پانزدهم قابل تجدیدنظر می
ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد 
کشاورزی مجاز است عرصه طرح مذکور را با شرایط تجدیدنظر شده، همچنان در اختیار مجری 

 ذکور قرار دهد.م
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ی هافعالیتل )مساحت( اراضی مورد اجراء در خصوص کحجم فعالیت و میزان ـ  ۴تبصره 
 گردد.های سنواتی تعیین میشور برای هر سال در بودجهکموضوع این ماده در سطح 

الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری  ـ ۵ تبصره
( و ۳و مواد ) ۳۱/۲/۱۳۵۹نامه اجرایی آن مصوب و آیین ۲۶/۱/۱۳۵۹ن مصوب اسالمی ایرا

و اصالحات  ۱۳۴۶ها و مراتع کشور مصوب سال برداری از جنگل( قانون حفاظت و بهره۳۱)
( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۷۵بعدی آن و ماده )

های تثنی بوده همچنین )در صورت ضرورت(، طرحاز حکم این ماده مس ۲۸/۲/۱۳۸۳مصوب 
 ۱۳۴۶ها و مراتع کشور مصوب سـال برداری از جنگل( قانون حفاظت و بهره۳موضوع ماده )

سیده برداری رو اصالحات بـعدی آن که تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحله بهره
 انطباق با مفاد این ماده خواهد بود. باشد، قابلو مشمول مصادیق مذکور در این ماده می

نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب آیین - ۶ تبصره
 رسد.وزیران میهیئت

 مهآیین ماده ) نا قانون افزایش ۸اجرایی  نابع کبخش  وریبهره(  شـــــاورزی و م
  ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ هـ مورخ ۴۶۸۳۸/ت ۱۵۰۸۰۱مصوبه شماره  طبیعی

مورخ  ۱۲۲۳۲/۲۰به پیشنهاد شماره  ۱۰/۱۰/۱۳۹۳وزیران در جلسه هیئت
 وریقانون افزایش بهره( ۸ماده )( ۶وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره )۱/۵/۱۳۹۳

قانون یاد شده ( ۸نامه اجرایی ماده )آیین -۱۳۸۹مصوب  -بخش کشاورزی و منابع طبیعی 
 به شرح زیر تصویب کرد:را 

  نامه اصطالحات زیر دارای معانی مشروح زیر است:در این آیین - ۱ماده 
  -۱۳۸۹مصوب  -بخش کشاورزی و منابع طبیعی  وریقانون: قانون افزایش بهره -الف
حریم شهرها، شهرکها و شهرهای جدید: مطابق تعاریف مندرج در قانون تعاریف  -ب
 . - ۱۳۸۴مصوب  -و شهرک و نحوه تعیین آنها  ده و حریم شهر، روستامحدو
گردی، توسعه کشت گیاهان صنعتی و  هایی نظیر طبیعتبرداری همگن: فعالیتبهره -پ

کاری، آبخیزداری، پارک  های شیالتی و فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگلدارویی و پروژه
  .ی مثمر و غیر مثمرکارهای جنگلی، درخت 

مابین وزارت جهاد کشاورزی و اشخاص حقیقی و برداری: قرارداد فیقرارداد بهره -ت
  .شودنامه منعقد میقانون و این آیین( ۸حقوقی )مجری( که در اجرای ماده )
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برداری یا حق انتفاع: وجوهی که براساس مزایده با وجه قابل پرداخت بابت حق بهره -ث
ه توسط کارشناس رسمی دادگستری، متناسب با نوع طرح، برای سال اول تعیین قیمت پای

های بعد براساس نرخ تورم ساالنه اعالم شده از سوی بانک مرکزی گردد و برای سالمی
  .گرددجمهوری اسالمی ایران تعدیل و تعیین می

در حریم شهرها،  هایی از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقعهای مستعد: عرصهعرصه -ج
قانون ( ۸های موضوع ماده )شهرکها و شهرهای جدید از مبدأ شروع حریم که برای اجرای طرح

یابی و کاربری آنها پس از  نامه، استعدادیابی، مکاناین آیین( ۵قابلیت داشته و مطابق ماده )
  .گرددتهیه نقشه تصویب می

ها با ن و نحوه تصویب و اجرای طرحقانو( ۸های موضوع ماده )مصادیق طرح -۲ماده  
  :رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به ترتیب زیر خواهد بود

های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری شامل زراعت چوب، درختکاری مثمر طرح -الف
کاری، های مدیریت منابع طبیعی، جنگل و غیرمثمر، گیاهان صنعتی و دارویی در طرح

گردی از طریق وزارت جهاد کشاورزی های طبیعت های جنگلی و فعالیت آبخیزداری، پارک
 ها، مراتع و آبخیزداری کشور.)سازمان جنگل

های های کاشت گیاهان دارویی و صنعتی و طرحهای کشاورزی نظیر پروژهطرح -ب
 قانون از طریق وزارت جهاد کشاورزی )سازمان( ۸درختکاری مثمر و متناسب با موضوع ماده )

 امور اراضی کشور.
اع برداری و حق انتفنامه صرفاً در قالب حق بهرههرگونه واگذاری موضوع این آیین -تبصره  

برداری خواهد بود و انتقال مالکیت در این بندی متناسب با نوع بهره)حق استفاده( و زمان 
  .باشداراضی مطلقاً ممنوع می 

های برداری و یا حق انتفاع از عرصه حق بهره وزارت جهاد کشاورزی مجاز است -۳ماده  
نامه واقع در حریم شهرها که به موجب اسناد مالکیت صادره، نمایندگی مستعد موضوع این آیین

قانون ( ۸های موضوع ماده )باشد را برای طرحهای تابعه می آن به نام وزارت مذکور و سازمان
  .دنامه واگذار نمایبا رعایت مفاد این آیین

نامه واقع در حریم شهرها این آیین( ۵های مستعد موضوع ماده )آن دسته از عرصه -تبصره  
که اسناد مالکیت آنها به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شده باشد، با درخواست وزارت 

نامه های موضوع این آیینجهاد کشاورزی و موافقت وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح
  .شودت جهاد کشاورزی واگذار میبه وزار
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های عمومی، پارک های جنگلی و  های طبیعی، نهالستانها و بیشهعرصه جنگل -۴ماده  
های متناسب و های تحقیقاتی و تولید بذر و نهال و اعیانی  های دست کاشت، ایستگاهجنگل

م دولت با نمایندگی وزارت های مستعد مذکور که قبالً اسناد مالکیت آنها به ناموجود در عرصه
ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر گردیده است، مادامی که جهاد کشاورزی یا سازمان جنگل

گیرد، نمایندگی آن با کلیه وظایف و اختیارات به های فوق مورد استفاده قرار می برای کاربری
  .ور( می باشدها، مراتع و آبخیزداری کشعهده وزارت جهاد کشاورزی )سازمان جنگل

های های مستعد برای طرحبررسی، مطالعه، مکان یابی و استعدادیابی عرصه  -۵ماده  
قانون در هر استان توسط کارگروهی با مسؤولیت معاون هماهنگی عمرانی ( ۸موضوع ماده )

راه و و دبیری رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و با عضویت مدیران کل  استاندار
، منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیر امور اراضی زیستای، حفاظت محیطشهرسازی، آب منطقه

های پیشنهادی کارگروه را برای سیر مراحل پذیرد. وزارت جهاد کشاورزی عرصه صورت می
  .ایدنمقانونی تصویب به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال می 

  .دبیرخانه کارگروه در سازمان جهاد کشاورزی استان مستقر خواهد بود -۱تبصره  
های مصوب توسط شورای عالی شهرسازی و معماری پس از ابالغ کاربری  -۲تبصره  

ایران، مدیریت امور اراضی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان حسب مورد موظفند 
یه با استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری برای مزایده و انعقاد نسبت به محاسبه قیمت پا

  .برداری اقدام نمایدقرارداد بهره
هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیر مجاز و یا تغییر در مفاد  -۶ماده 

وده و نامه )کلی و یا جزئی( ممنوع باین آیین( ۲های مصوب موضوع ماده )مندرج در طرح
برداری، نسبت به وزارت جهاد کشاورزی موظف است عالوه بر فسخ یک طرفه قرارداد بهره

  .اخذ خسارات وارد شده اقدام نماید
برداری و یا حق انتفاع ساالنه از در صورت عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره -۷ماده  

ر به مجری، در سوی مجری طرح، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن ابالغ اخطا
صورت امتناع مجدد وی در پایان مهلت مقرر در اخطار )حداکثر دو ماه پس از ابالغ اخطار( 

  .برداری اقدام نمایدنسبت به فسخ یک طرفه قرارداد بهره
ها، مراتع و آبخیزداری کشور وزارت جهاد کشاورزی )حسب مورد سازمان جنگل -۸ماده  

گهی مزایده موضوع تبصره )و سازمان امور اراضی کشور( مو قانون، محل ( ۱ظف است در آ



 ۳۰۵ ای/ فصل دوم: تعادل و توازن منطقه ...نظام اداره استانبخش چهارم: 

 

 

اجرای طرح، مساحت، مدت و نوع طرح، شرایط متقاضیان و همچنین قیمت پایه و شرایط 
  .پرداخت را اعالم نماید

های اجرایی های الزم را حسب مورد از دستگاهبرندگان مزایده موظفند موافقت  -تبصره 
  .ربط اخذ نمایندذی

لیه اعیان و کبرداری، درصورت عدم تمدید قرارداد، پس از اتمام مدت قرارداد بهره -۹ماده  
لف است عرصه و اعیان و مستحدثات مربوط را با کمستحدثات متعلق به دولت بوده و مجری م

  .ندکشاورزی مسترد کرعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس قرارداد به وزارت جهاد 
که قبل از انقضاء مدت طرح، اراضی موضوع قرارداد برای اجرای در صورتی  -۱۰ماده 

های توسعه شهری مورد نیاز باشد، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با اعالم قبلی طرح
)حداقل یک سال( ضمن خاتمه قرارداد، نسبت به استرداد اراضی از بهره برداران و تحویل آن 

  .متقاضی اقدام کند به دستگاه اجرایی
ناس ارشکی برای اجرای مدت باقیمانده طرح مطابق نظر گذارسرمایهحقوق ناشی از  -تبصره  

  .ننده طرف قرارداد پرداخت خواهد شدکرسمی دادگستری از طریق دستگاه درخواست 
در صورتی که مجریان نسبت به اجرای موضوع قرارداد براساس برنامه زمان بندی  -۱۱ماده 

وب اقدام نکنند، وزارت جهاد کشاورزی موظف است پس از یک بار اخطار، ضمن فسخ مص
  .برداری اراضی موضوع قرارداد را استرداد نمایدقرارداد بهره

برداری، به دلیل عدم اجرای طرح، مراتب به دفتر درصورت خاتمه قرارداد بهره -۱۲ماده  
و مجری ابالغ و مجری مکلف است ضمن تحویل برداری اسناد رسمی جهت ابطال قرارداد بهره

های واگذاری و اعیانی نسبت به پرداخت خسارت احتمالی وارده به دولت در نتیجه عدم عرصه
  .برداری و براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام کنداجرای طرح طبق مفاد قرارداد بهره

براساس طرح مصوب به عهده ( ۲های موضوع ماده )نظارت بر اجرای طرح -۱۳ماده  
  .باشدنامه می این آیین( ۵کارگروه موضوع ماده )

های سبز کمربند سبز شهرها،  در مورد منابع طبیعی و سایر اراضی واقع در کابری -۱۴ماده 
 مصوب –قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ( ۱۴۷طبق بند )ج( ماده )

   .د شداقدام خواه -۱۳۸۹
نامه توسط برداری این آیینهای اجرایی و نمونه قراردادهای بهره نامهشیوه -۱۵ماده 

جمهور،  های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی و معاونت حقوقی رییسنمایندگان وزارتخانه
 شود.تدوین و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابالغ می
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 کشــــاورزی ل وزارت جهادکیتشــــ ( قانون۱۱ماده ) ییاجرا نامهآیین (۷) ماده 
  ک۲۸۸۴۰/ت۵۲۹۵۱ مصوبه شماره

 یاهن وزارتخانهینامه ببین تصویبات الزم در چارچوب ایو ترت یجاد هماهنگیا  - ۷ ماده
 یبرداربه منظور بهره یشاورزکو مصارف آب  تأمیننه تقاضا، یرو در زمیو ن یشاورزکجهاد 

 باشد: یر میز یهاارگروهکضرورت به عهده  بر حسب کدار از منابع آب و خاینه و پایبه
 ر: یب زکیها با تربرنامه یبه منظور هماهنگ یشاورزکآب  یارگروه ستادک الف:
  یشاورزکنده وزارت جهاد یـ نما۱
 رو ینده وزارت نیـ نما۲
  .(یارگروه ستادکری)دب یجمهورسییر یو نظارت راهبرد ریزیبرنامهنده معاونتیـ نما۳

 ر: یب زکیاجرا با تر یبه منظور هماهنگ یشاورزکآب  یه استانارگروک ب:
  .(یارگروه استانکر ی)دب یاستاندار یو نظارت راهبرد ریزیبرنامهـ معاون ۱
  ی.ز اصلیرو در حوضه آبرینده وزارت نیـ نما۲
  ی.شاورزکنده وزارت جهاد یـ نما۳
  .استان یشاورزکس سازمان جهاد ییـ ر۴
  .استان ایمنطقهآب  تکرعامل شریـ مد ۵

 .خواهدآمدعملبه بران دعوتآب یلهاکنده منتخب تشیدرصورت ضرورت از نما تبصره ـ

 مه با قاچاقکمیســــیون برنا کاال و ارز در  ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه 
 ۳/۱۰/۱۳۹۲مصوب  ( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز۳ها  بر اساس ماده )استان

ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، به منظور سیاستگذاری، برنامه -۳ماده 
کاال و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز متشکل از وزیران  پیشگیری و مبارزه با قاچاق

و تجارت،  دادگستری، اطالعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن
ربط راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی

های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون
های تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال اسالمی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان

دا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای تملیکی، ص
رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک  ، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران،مسلح
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رئیس اتاق  جمهوری اسالمی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،
و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و نماینده  بازرگانی

گردد. تام االختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می
تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد 

قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کاال و ارز برای تمامی ( ۱۲۷)و بیست و هفتم 
  .های اجرایی الزم االجراء استدستگاه

ه، کاال و ارز از جمله قوه قضائی های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاقسایر دستگاه
های عضو المی ایران و دستگاهنیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اس

  .ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری الزم را با آن داشته باشند
ها اال و ارز در استانک ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاقریزیبرنامهمیسیون ک -تبصره 

 .شودیل میکد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشو زیر نظر ستا به ریاست استاندار

 آن ییاجرا نامهآیین و هاارانهیردن کموادی از قانون هدفمند  -ز 

 ( قانون هدفمند کردن یارانه۱۲( الی )۸مواد ) ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ها مصوب  

( خالص وجوه حاصل از اجرا این قانون را ٪۳۰درصد )دولت مکلف است سی  -۸ماده 
های بالعوض، یا یارانه سود تسهیالت و یا وجوه اداره شده برای اجرا موارد ت کمکبرای پرداخ

 زیر هزینه کند:
سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به بهینه -الف
 .شودربط معرفی میذی جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجراییصرفه
وری انرژی، آب و اصالح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره -ب

 توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
دهنده خدمات آب و فاضالب، برق، گاز طبیعی های ارائهجبران بخشی از زیان شرکت -ج

 ها ناشی از اجرا این قانون.ها و دهیاریهای نفتی و شهرداریو فرآورده
 حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی. -ه
 حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی. -ز

نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات آیین -تبصره
های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء و نحوه پرداخت
و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق  امور اقتصادی
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ریزی کشور به بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه
 رسد.وزیران میتصویب هیئت

وه اداره ها، تسهیالت و وج( این قانون اعم از کمک۸( و )۷مواد ) موضوعمنابع  -۹ماده 
ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی در اختیار اشخاص مذکور شده از طریق بانک
 قرار خواهد گرفت.

( این قانون منوط به ارائه ۸( و )۷های موضوع مواد )ها و یارانهدریافت کمک -۱۰ماده 
ت مکلف باشد. در صورت احراز عدم صحت اطالعات ارائه شده، دولاطالعات صحیح می

است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی 
 الزم را به عمل آورد.

( ۸( و )۷های موضوع مواد )ها و کمکاشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه
اجرایی این ماده نامه توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آییناین قانون محق بدانند می

 شود ارائه نمایند.بینی میپیش
اجرایی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابالغ این قانون توسط وزراء دادگستری، نامه آیین

ریزی کشور امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه
 رسد.وزیران میپیشنهاد و به تصویب هیئت

( خالص وجوه حاصل از اجرا این قانون ٪۲۰دولت مجاز است تا بیست درصد ) -۱۱ده ما
 ای هزینه کند.های سرمایهای و تملک داراییمنظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینهرا به

دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی  -۱۲ماده 
( وجوه واریزی ٪۱۰۰داری کل واریز کند. صد درصد )ها نزد خزانههبه نام هدفمندسازی یاران

( این قانون ۱۱( و )۸(، )۷بینی شده در مواد )در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش
 ۱اختصاص خواهد یافت.

                                                      
 :۶/۱۰/۱۳۹۱ها مصوب ( قانون هدفمند کردن یارانه۱۲قانون تفسیر ماده ) -۱

 موضوع استفساریه:

ها مصوب ( قانون هدفمند کردن یارانه۱۲در ماده )« تمام منابع حاصل از اجرای این قانون»آیا منظور از عبارت 
نرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از های االتفاوت قیمت فروش حاملفقط مابه ۱۵/۱۰/۱۳۸۸

 اجرای این قانون است؟
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 ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ها مصوب ( قانون هدفمند کردن یارانه۸نامه اجرایی ماده )آیین  

 روند:نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میندر این آیی -۱ماده 
 مجلس شورای اسالمی. ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ها مصوب قانون: قانون هدفمند کردن یارانه -الف

 ( قانون.۱۵ها موضوع ماده )سازمان: سازمان هدفمند سازی یارانه -ب

بع موضوع ماده نامه در هر سال، شامل منامنابع: منابع قابل تخصیص این آیین -پ
 سازمان.( قانون و سایر منابع مجاز، مصوب مجمع عمومی۸)

های . کمک۱های مشمول این ماده شامل: ( قانون: حمایت۸های ماده )حمایت -ت
 . وجوه اداره شده برای اعطای تسهیالت مالی. ۳. یارانه سود تسهیالت، ۲بالعوض، 

در اختیار بانکهای عامل قرار  وجوه اداره شده: وجوهی است که توسط سازمان -ث
گذاری در جهت اهداف مندرج برای سرمایه گیرد تا با نظارت سازمان و دستگاه اجراییمی

 صورت تسهیالت در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد.( قانون به۸در ماده )

از سود تسهیالت  یارانه سود تسهیالت: وجوهی است که جهت جبران بخشی -ج
و بانکعامل به اشخاص مشمول قانون از  مابین دستگاه اجراییاعطائی مطابق قرارداد فی

 یابد.( تخصیص می۸محل منابع ماده )

( قانون جهت جبران بخشی ۸کمک بالعوض: وجوهی است که از محل منابع ماده ) -چ
های اقتصادی ناشی از اجرای قانون که بنا به تشخیص لیتها و فعاهای اجرایی بنگاهاز هزینه

بین ماسازمان، تأمین آن از طریق سایر منابع این ماده امکان پذیر نباشد مطابق قرارداد فی
 گردد.و بانک عامل پرداخت می دستگاه اجرایی

 ۴۴۲۵۲/۲۵۷۷۱۱کارگروه: کارگروه تحوالت اقتصادی موضوع مصوبه شماره -ح
 وزیران.هیئت ۲۳/۱۲/۱۳۸۸مورخ 

های ها، روشبندی پروژهای شامل اولویتبسته حمایتی: بسته حمایتی مجموعه -خ
حمایت، منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیالت، کمک بالعوض و وجوه اداره شده، طول 

رژی ی مصرف انسازشده، بهینهدوره حمایت و تعهدات دستگاه مبنی بر کنترل قیمت تمام
 و سایر موارد ضروری حسب نظر کارگروه.

                                                      
قانون هدفمندکردن ( »۱۲در ماده )« تمام منابع حاصل از اجرای این قانون»بلی، منظور از عبارت  پاسخ مجلس:

 عد از اجرای اینهای انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بالتفاوت قیمت فروش حاملفقط مابه« هایارانه
 شود.ها نمیها و کل مبالغ حاصل از فروش آنقانون است و شامل حق انشعاب
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بانکهای عامل: بانکها یا مؤسسات مالی اعتباری دولتی و غیردولتی است که با حکم  -د
قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تأسیس شده و طرف قرارداد سازمان و 

 است. دستگاه اجرایی

های حمایتی زیر توسط ( قانون، بسته۸چارچوب مصارف تعیین شده ماده ) در -۲ماده 
 شود:های اجرایی تهیه و به تصویب کارگروه رسانیده میدستگاه
 بسته حمایتی صنعت و معدن  -۱

 بسته حمایتی کشاورزی  -۲

 شهری شهری و برونبسته حمایتی حمل و نقل درون -۳

 بسته حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی بسته حمایتی تولید نان صنعتی و  -۴

 بسته حمایتی توسعه خدمات الکترونیکی  -۵

 ها سازی مصرف انرژی در واحدهای پتروشیمی و پاالیشگاهبسته حمایتی بهینه -۶

 های آب و فاضالب ها و شرکتسازی مصرف انرژی در نیروگاهبسته حمایتی بهینه -۷

 های تحت پوشش قانون نظام صنفی و قانون تعاون هبسته حمایتی واحدهای صنفی و کارگا -۸

 ها ها و دهیاریبسته حمایتی شهرداری -۹

ساله حداکثر تا پایان آبان ماه های اجرایی مشمول قانون مکلفند هرکلیه دستگاه -۳ماده 
 ها، تعهدات دستگاه وها، پروژهها، طرحبرای تعیین اعتبارات سال بعد، فهرست تمام فعالیت

های مربوط به خود را که قبالً در بسته حمایتی مربوطه به وعات پیشنهادی بخش یا بخشموض
تفکیک سود تسهیالت، کمک تصویب کارگروه رسیده است به همراه منابع مورد نیاز به 

 بالعوض و وجوه اداره شده به سازمان ارسال نمایند.
س از ابالغ قانون بودجه روز پ ۳۰ساله و حداکثر ظرف سازمان موظف است هر -۴ماده 

 نامه، اعتبارات هر بخش به تفکیکهای اجرایی و منابع این آیینو براساس پیشنهادات دستگاه
صادرات،  سود تسهیالت، کمک بالعوض و وجوه اداره شده را براساس ارزش تولید، ارزش

ای تبعیضی انرژی، میزان یارانه هانرژی، میزان حمایت ناشی از اعمال قیمت وریشدت و بهره
تخصیصی در قوانین بودجه سنواتی، سهم کاال یا خدمت در سبد مصرفی، نرخ حمایت مؤثر 

ای، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی و سایر تکالیف مشخص شده در قانون تعیین و جهت تعرفه
 تصویب به مجمع عمومی سازمان ارائه نماید.

العمل نحوه انتخاب، محاسبه و چگونگی ی و دستورگیرتدوین چارچوب گزارش -تبصره
 عهده سازمان خواهد بود.( به۴های ماده )استفاده از شاخص
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سازمان مکلف است در چارچوب مفاد اساسنامه خود، منابع الزم و اعتبارات  -۵ماده 
 نامه را در مقاطع زمانی مناسب و مطابق سهمیه مصوب مجمع عمومی سازمان،موضوع این آیین

 بین در اختیار بانکهای عامل قرار دهد.مانامه مطابق قرارداد فی( این آیین۴در ماده )
مجمع عمومی سازمان هرساله به پیشنهاد سازمان، فهرست بانکهای عامل را با  -تبصره

 نماید.اولویت بانکهای تخصصی تعیین می
 ناسب با اعتباراتمعرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول به بانکهای عامل مت -۶ماده 

 پذیرد.ربط صورت میهای اجرایی ذیهر بخش توسط دستگاه
نامه در قالب یارانه سود تسهیالت های انجام شده موضوع این آیینتمام پرداخت -۷ماده 
 های بالعوض به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد. و کمک
شرایط استفاده از وجوه اداره شده، شامل: مبلغ، نوع مکلف است  دستگاه اجرایی -۸ماده 

های قابل اخذ و سایر شرایط مؤثر در مصرف، مدت اجرا، نحوه بازپرداخت، وثایق و تضمین
بین تعیین و به بانکهای عامل اعالم نماید. مسئولیت این بانکها ماموضوع را مطابق قرارداد فی

اجرایی و قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی متناسب با شرایط تعیین شده توسط دستگاه 
 خواهد بود.
های بالعوض در قبال اخذ وثیقه )معادل پرداخت یارانه سود تسهیالت و کمک -۹ماده 

انک سو و باز یک  یارانه یا کمک( منوط به قراردادی است که بین بانک عامل و دستگاه اجرایی
شود. در صورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد، وثایق سوی دیگر منعقد میعامل و متقاضی از 

آزاد خواهد شد. چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد با اعالم کتبی دستگاه اجرایی به 
 باشد.بانک، متقاضی مکلف به تأدیه تمام وجوه استفاده شده و سود و جریمه متعلقه می

کرد طور مستقل طبق قرارداد ناظر بر نحوه هزینهبه گاه اجراییبانک عامل و دست -۱تبصره 
 باشند تا وجوه در محل تعریف شده هزینه شود.منابع می

در قرارداد منعقده بین بانک عامل و متقاضی الزم است عالوه بر شرایط بانک،  -۲تبصره 
 تصریح گردد. ه اجراییتعهدات متقاضی براساس ضوابط اعالمی توسط دستگا

سازمان باید مرجع و صاحبان امضای مجاز را برای معرفی اشخاص حقیقی و  -۳تبصره 
حقوقی تعیین و به بانکهای عامل معرفی نماید. هرگونه تغییرات در این خصوص ازسوی سازمان 

 شود.صورت مکتوب به بانکهای عامل اعالم میبه
صورت توزیع استانی اعتبار وجوه اداره شده، الزم است جدول توزیع اعتبار در  -۴تبصره 

 تهیه و به بانکهای عامل اعالم گردد. استانی از طرف سازمان و دستگاه اجرایی
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بانکهای عامل موظفند درخصوص وجوه دریافتی سهم سازمان حاصل از برگشت  -۱۰ماده 
 بین عمل نمایند.مافیاقساط مطابق قرارداد 

م به اقدا مابین با دستگاه اجراییبانکهای عامل مکلفند متناسب با قرارداد فی -۱۱ماده 
 پرداخت تسهیالت نموده و موارد مغایر را اعالم نمایند.

ود سیارانه  کیکبه تف نامهآیینرد منابع این کهای عامل موظفند گزارش عملکبان -۱۲ماده 
 نمایند.سازمان ارائه مابین بهی بالعوض و وجوه اداره شده را طبق قرارداد فیهاکمکتسهیالت، 

[…] 

 مناطق آزاد و ویژه اقتصادی -ح 

 ۱۰/۱۱/۱۳۹۵مصــوب  کشــور ی توســعههابرنامهقانون احکام دائمی  (۶۵) ماده 
 موضوع اختیارات مدیران مناطق آزاد

ها در تحقق اهداف سند منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنبه
 مساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هبیست اندازچشم

 ای مختلف:هپیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش
های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه مدیران سازمان -الف 

ی اجرایی دولتی مستقر هادستگاههای شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتمحسوب می
های مناطق آزاد ها است. سازمانبه عهده آناستثنای نهادهای دفاعی و امنیتی بهر این مناطق د

صنعتی و اصالحات بعدی آن و  -منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری 
 شوند.قانون کار اداره می

ر مقام معظم ی تحت نظهادستگاههای واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت -۱ تبصره
 پذیرد.رهبری، با موافقت ایشان صورت می

در مناطق آزاد به  اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسالمی شهر و روستا -۲ تبصره
 شود.واگذار می مدیر سازمان منطقه آزاد

مالحظات امنیتی و دفاعی که به صنعتی با رعایت  -محدوده آبی مناطق آزاد تجاری  -ج 
رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می تأیید ستاد کل نیروهای مسلح

صنعتی ایران مصوب  -شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری می
 و اصالحات بعدی آن برخوردار است. ۷/۶/۱۳۷۲
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 جاری قانون ناطق آزاد ت  صــــنعتی جمهوری اســــالمی ایران -چگونگی اداره م
 مجلس شورای اسالمی با اعمال اصالحات ۷/۶/۱۳۷۲مصوب 

 اهداف -قسمت اول
منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، به -۱ماده 
سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال،  گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغالسرمایه

ای، تولید و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه
عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی شود مناطق ذیل را بهدولت اجازه داده می خدمات عمومی، به

 براساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید.
 .پیوست نقشه طبق یشک جزیره آزاد منطقه -الف
 شمال ضلع در پیوسته همبه یلومترمربعک سیصد وسعت به ثرکحدا قشم آزاد منطقه -ب
 .نمود خواهد تعیینوزیران هیئت هک ایمحدوده در جزیره شرق
 .پیوست( نقشه طبق) بهارچا آزاد منطقه -ج

 .بود خواهند برخوردار قانون این موضوع امتیازات و تسهیالت از آزاد مناطق -۱تبصره 
 به آن قلمرو هک آزاد مناطق مجاور آبی محدوده -(۲۵/۱۲/۱۳۷۷)اصالحی  ۲تبصره 
 انیرستسوخ به مربوط یهافعالیت خصوص در منحصراً رسید، خواهدوزیران هیئت تصویب

 .بود خواهد برخوردار قانون این امتیازات از هاشتیک
 لسمج تصویب و دولت پیشنهاد به بناها آن محدوده تعیین و جدید مناطق ایجاد -۳تبصره 

 .بود خواهد اسالمی شورای
 به هک سالیانه بودجه چارچوب در بایستی صرفاً آزاد مناطق یهاسازمان درآمد -۲ماده 
 ینواح سایر آبادانی و عمران جهت سازمان یها. کمکگردد هزینه رسدمیران وزیهیئت تصویب

ک مک هرگونه و بوده پذیرانکام دولت هیئت تصویب با صرفاً همجوار( نواحی اولویت با)
 .شد خواهد محسوب عمومی اموال در غیرقانونی تصرف دیگری

 تعاریف -قسمت دوم
 .رودمی ارک به مربوط مشروح هایعبارت جای هب زیر هایواژه قانون این در -۳ماده 
 .ایران اسالمی جمهوری شور: کشورک

 .صنعتی -تجاری آزاد منطقه: منطقه
 .صنعتی -تجاری آزاد منطقه هر سازمان: سازمان
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 .اسالمی شورای مجلس: مجلس
 وظایف -قسمت سوم

 :سئولیتموزیران هیئت -۴ماده 
 ،منطقه هر یهافعالیت لیهک نمودن هماهنگ وها نامهآیین تصویب -الف
 ،تابعه یهاشرکت و سازمان اساسنامه تصویب -ب
 مالی یهاصورت ردکعمل و ساالنه بودجه فرهنگی، عمرانی، هایبرنامه تصویب -ج

 ،مناطق یهاسازمان
 ،قوا لک فرماندهی تأیید با مناطق انتظامی و امنیتی مقررات تصویب -د
 ،داشت خواهدعهده به را ،مناطق یهافعالیت بر عالیه نظارت اعمال -ه

 یلکشت مستقل حقوقی شخصیت با تکشرصورت به هک سازمانی توسط منطقه هر -۵ماده 
 از وابسته یهاشرکت وها شرکت این. شودمی اداره است دولت به متعلق آن سرمایه و گرددمی

 ودهب مستثنی دولت عمومی مقررات سایر و دولتی یهاشرکت بر مکحا مقررات و قوانین شمول
 دهنش بینیپیش موارد در و شد خواهد اداره مربوط هایاساسنامه و قانون اینبراساس  منحصراً و
 ۱.بود خواهند تجارت قانون تابع اساسنامه، و قانون این در

 اعضاء. شد خواهد اداره نفر پنج یا سه از لکمتشمدیره یئته توسط سازمان -۶ماده 
مدیره هیئت ریاست هک سازمان عامل مدیر. شد خواهند انتخابوزیران هیئت توسطمدیره هیئت

مدیره هیئت اعضاء میان از و جمهوری ریاست مکح موجب به داشت، خواهدعهده به را

                                                      
مؤسسات تابعه ها و قانون تفسير شمول حکم موضوع ماده واحده قانون تعيين مرجع تصويب و يا اصالح و تغيير اساسنامه شركت -۱

 مجلس شوراي اسالمي ۲۸/۸/۱۳۷۶ب صنعتي مصو -هاي مناطق آزاد تجاريها به سازمانوزارتخانه
 موضوع استفساريه:

هاي مناطق آزاد آيا سازمان ۱۳۷۲صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب  -( قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ۵با توجه به مفاد ماده )
شوند، موضوع ماده انوني ايجاد شده يا ميها كه طبق مجوزهاي قهاي تابعه وزارتخانهصنعتي نيز از مصاديق مؤسسات و شركت -تجاري 

 شوند؟محسوب مي ۱۳۶۶ها مصوب ها و مؤسسات تابعه وزارتخانهمرجع تصويب و يا اصالح و تغيير اساسنامه شركتواحده قانون تعيين
 نظر مجلس

كه  ۱۳۷۲ي اسالمي ايران مصوب صنعتي جمهور -( قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ۵با توجه به صراحت ماده ) -ماده واحده 
 گردد و سرمايه آن متعلق به دولت استهر منطقه توسط سازماني كه به صورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشکيل مي»دارد مياعالم 

 مومي دولت مستثنيهاي دولتي و ساير مقررات عهاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتها و شركتاين شركتشود و اداره مي
 -و با عنايت به اينكه قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري « هاي مربوط اداره خواهند شد.قانون و اساسنامه بوده و منحصرا براساس اين

ت تابعه ها و مؤسساتعيين مرجع تصويب و يا اصالح و تغيير اساسنامه شركت»مؤخر و حاكم بر قانون  بوده و ۱۳۷۲صنعتي مصوب سال 
 باشد.نمي ۱۳۶۶مناطق آزاد از مصاديق ماده واحده مصوبه سال باشد لذا سازمان مي« ۱۳۶۶ها مصوب وزارتخانه
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 ابانتخباشد. می منطقه زیربنایی و اقتصادی هایزمینه در اجرایی مقام باالترین و منصوب
 .است بالمانع آنان مجدد انتخاب و بوده سال سه مدت برایمدیره هیئت اعضای و عامل مدیر

وزیران باشد. هیئتمی نندهک انتخاب مراجع همان بامدیره هیئت اعضاء و عامل مدیر عزل
 .داردعهده به را منطقه هر سازمان عمومی مجامع اختیار و مسئولیت
 یهاتشرک یلکتش به نسبتوزیران هیئت تصویب با است مجاز منطقه هر سازمان -۷ماده 

 .نماید اقدام شود،می یلکتش تجارت قانون موازین طبق هک الزم
 مقررات عمومی -قسمت چهارم

 حقیقی اشخاص با را زمال قراردادهای هستند مجاز آن تابع یهاشرکت و سازمان -۸ماده 
 اصول رعایت با خارجی و داخلی گذارانسرمایه با و نمایند منعقد خارجی و داخلی حقوقی و

 ناشی دعاوی و هااختالف. نندک تکمشار تولیدی و عمرانی یهاطرح انجام برای اساسی قانون
 و حل و سیدگیر طرف، دو قراردادی تعهدهای و هاتوافق حسب بر شده منعقد قراردادهای از

 .شودمی فصل
 دتواننمی دولت به وابسته و دولتی یهاشرکت و هامؤسسه ،هاسازمان ها،وزارتخانه -۹ماده 

 هایمصوبه حدود در را الزم قراردادهای منطقه هر محدوده در خدمات و تسهیالت ارائه برای
 حوین به قراردادها اینگونه طشرای. نمایند منعقد آن تابع یهاشرکت یا سازمان باوزیران هیئت
 .گردد شورهاک سایر آزاد مناطق مقابل در منطقه رقابتی موقعیت حفظ موجب هک بود خواهد
 خدمات انجام مقابل دروزیران هیئت تواندمی منطقه هر سازمان -۱۰ماده  (۲۴/۴/۱۳۷۵)
 از رفاهی و آموزشی فرهنگی، امور بهداشت، مواصالتی، تسهیالت نمودن فراهم و شهری

 .نماید اخذ عوارض منطقه حقوقی و حقیقی اشخاص
 اتتأسیس و بنا ایجاد مجاز، اقتصادی فعالیت نوع هر انجام برای مجوز صدور -۱۱ماده 

 متصدی هک مشاغلی مورد در حقوقی، و حقیقی اشخاص توسط مشاغل انواع به تصدی و
 باشد.می سازمان ختیارا در فقط منطقه محدوده در ندارند مستقیم
و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای  مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه -۱۲ماده 

 وزیران خواهد رسید.ه به تصویب هیئتک هایی خواهد بودنامهآییناتباع خارجی به موجب 
 یهافعالیت انواع به منطقه در هک حقوقی و حقیقی اشخاص -۱۳ماده ( ۶/۳/۱۳۸۸)

 برداریهبهر تاریخ از آزاد منطقه در اقتصادی فعالیت نوع هر به نسبت دارند، اشتغال اقتصادی
 قانون موضوع دارایی و درآمد بر مالیات پرداخت از سال بیست مدت به مجوز در مندرج
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 خواهند مالیاتی مقررات تابع سال پانزده انقضاء از پس و بود خواهند معاف مستقیم یهامالیات
 ۱.رسید خواهد اسالمی شورای مجلس تصویب بهوزیران هیئت پیشنهاد با هک بود

 راتمقر شمول از یکگمر ثبت از پس شورک از خارج با مناطق بازرگانی مبادالت -۱۴ماده 
 دودهمح در یکگمر تشریفات و االک ورود و صدور مقررات و هستند مستثنی واردات و صادرات

 شورک نقاط سایر با مناطق بازرگانی مبادالت رسید خواهدوزیران هیئت تصویب به منطقه هر
 باشد.می شورک واردات و صادرات عمومی مقررات تابع تجاری و مسافری از اعم

 هافزود ارزش حد تا شور،ک قاطن سایر به آزاد منطقه در شده تولید االیک واردات -۱۵ماده 
 بازرگانی سود و یکگمر حقوق از قسمتی یا تمام پرداخت ازوزیران هیئت تصویب با منطقه آن در

 .ندباشمی معاف
 همنطق در وتأمین  شورک داخل از آن اولیه مواد از بخشی یا تمام هک االهاییک ورود -۱۶ماده 

 مواد به مربوط بازرگانی سود و یکگمر حقوق از متناسباً() بخشی یا تمام از شودمی تولید آزاد
 .بود خواهند معاف داخلی اولیه

 حمل مناطق به شورک داخل از منطقه در مصرف و ارگیریکهب برای هک االهاییک -۱۷ماده 
 تابع خارج به منطقه ازها آن صادرات ولی است شورک داخلی انتقال و نقل موارد از گردند،می

 .بود خواهد واردات و صادرات عمومی مقررات
 هامس با خاص یا عام سهامی تکشرصورت به اعتباری مؤسسه وک بانتأسیس  -۱۸ماده 

 اطقمن در اعتباری مؤسسه یا وک بان عنوان از استفاده و یکبان عملیات به اشتغال و نام با
 ویبتص به و تهیه زیکمرک بان توسط هک آن اجرایینامه آیین و قانون این مفاد طبق منحصراً
 .شودمی انجام رسید خواهدوزیران هیئت

                                                      
صنعتي جمهوري اسالمي ايران  -قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ۱۳قانون تفسير راجع به ماده  -۱

 مجلس شوراي اسالمي ۲۱/۱/۱۳۸۴مصوب
 موضوع استفسار

 -صنعتي جمهوري اسالمي ايران  -قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ۱۳معافيت مالياتي موضوع ماده آيا 
ميان ايجاد مناطق آزاد و شروع فعاليت تا زمان تصويب قانون ياد شده در فاصله زماني  - ۷/۶/۱۳۷۲مصوب 

 قابل اعمال است يا خير؟
الذكر در فاصله زماني ميان ايجاد مناطق قانون فوق ۱۳ع ماده معافيت مالياتي موضو -ماده واحدهنظر مجلس: 

  باشد.شده نيز قابل اعمال ميآزاد و شروع فعاليت تا زمان تصويب قانون ياد 
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 مناطق، در خارجی و داخلی سرمایه با ایرانی اعتباری مؤسسه وک بانتأسیس  -۱تبصره 
 مجوز صدور و اعتبار و پول شورای توسطها آن اساسنامه تصویب و سازمان پیشنهاد به ولکمو
 .است زیکمرک بان طرف از

 ولکوم خارجی و ایرانی از اعم اعتباری مؤسسات یا وها بانک توسط شعبه افتتاح -۲تبصره 
 .است زیکمرک بانتأیید  و سازمان پیشنهاد به

 توسط آزاد مناطق در مختلف اسعار با ایران ریال برابری بر مکحا نظام -۳تبصره 
 .شودمی تعیینوزیران هیئت

 مشمول ایران ریال با آزاد مناطق در یکبان واحدهای مالتمعا -(۲۵/۱۲/۱۳۷۷) ۴تبصره 
 .بود خواهد اسالمی داریکبان مقررات

 به معامالت انجام از اندنموده اخذ مرزیبرون داریکبان انجام مجوز هک یکبان واحدهای
 .هستند ممنوع ایران ریال

 دجهبو و برنامه قالب در تولیدی و زیربنایی یهاطرح اجرای برای تواندمی سازمان -۱۹ماده 
وزیران ئتهی تصویب با خارجی و داخلی منابع از اعتبار تضمین وتأمین  به نسبت خود مصوب
 .شد خواهد انجام سازمان درآمدهای محل از فقط اعتبارات این بازپرداخت. نماید اقدام

 آزاد همنطق هر در اقتصادی یهافعالیت از حاصل سود و سرمایه خروج و ورود -۲۰ماده 
 میزان و چگونگی و منطقه هر در گذاریسرمایه حمایت و جلب برای الزم مقرراتباشد. می

 .رسید خواهدوزیران هیئت تصویب به منطقه هر یهافعالیت در خارجیان تکمشار
ها آن سرمایه پذیرش هک خارجی گذارانسرمایه قانونی حقوق -(۲۵/۱۲/۱۳۷۷) ۲۱ماده 

 گذارانسرمایه سرمایه. است حمایت و تضمین مورد است، رسیدهوزیران هیئت تصویب به
 یاد گذارانسرمایه از هکاین یا شود ملی عموم نفع به قانون وسیلهبه مواردی در چنانچه ،مزبور
 به مربوط مقرراتباشد. می دولتعهده به خسارت عادالنه جبران شود، یتکمال سلب شده
 هک بود خواهد اینامهآیین موجب به خسارت جبران طریق و ورکمذ هایرمایهس پذیرش نحوه
 .رسید خواهدوزیران هیئت تصویب به

 ثبت همچنین معنوی، و صنعتی هاییتکمال وها شرکت ثبت -(۲۵/۱۲/۱۳۷۷) ۲۲ماده 
 اسیاس قانون (۸۱) مکی و هشتاد اصل رعایت با منطقه هر در هواپیماها و شناورها ها،شتیک

 .شودمی انجاموزیران هیئت مصوب ضوابط طبق
 منطقه آن سازمان توسط منطقه هر در معنوی و صنعتی هاییتکمال وها شرکت ثبت -تبصره

 .شودمی انجام
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 .نمایدتأسیس  نمایندگی دفتر الزم هایمحل در تواندمی سازمان -۲۳ماده 
 در ورشک اتباع به آن اجاره یا فروش یبترت و ملی منابع و زمین از استفاده نحوه -۲۴ماده 
 رعایت با ووزیران هیئت مصوب مقررات طبق باشد دولت یتکمال در هک منطقه هر محدوده
 .گرددمی تعیین منطقه هر عمرانی هایبرنامه

 .بود خواهد مربوط مقررات اجرای مسئول منطقه هر سازمان
 .است ممنوع مطلقاً آن وشفر و مجاز خارجی اتباع به زمین اجاره -۱تبصره 
 لیهک دارای شورک نقاط سایر همانند آزاد مناطق موضوع جزائر ایرانی نینکسا -۲تبصره 

 قوانین برابر است لفکمک امال و اسناد ثبت سازمان. ندباشمی اعیان و عرصه یتکمال حقوق
 .نماید صادر اشخاص نام به یتکمال سند مقررات و

مدیره هیئت اعضای و عامل مدیران منطقه، هر سازمان مدیران و رئیس -۲۵ماده 
 عالی دیوان و قضاییه قوه رؤسای دولتی، یهاسازمان رؤسای و وزراء لیهک تابعه، یهاشرکت

 و انمعاون و شورک لک بازرسی سازمان رئیس شور،ک لک دادستان اداری، عدالت دیوان و شورک
 درجه وابستگان و ایشان معاونان و شهرداران ،استانداران مجلس، نمایندگان و آنان مشاوران

 و شودمی ایجاد منطقه هر سازمان توسط هک ییهاشرکت در سهام داشتن به مجاز آنانک ی
 .ندباشمین دارند فعالیت منطقه محدوده در هک خصوصی یهاشرکت همچنین
 .رسید خواهدوزیران هیئت تصویب به قانون این اجرایی یهانامهآیین -۲۶ماده 
 وزیرتأیید  با مورد حسب آزاد، مناطق یهافعالیت در هماهنگی ایجادمنظور به -۲۷ ماده

 :شد خواهد عمل زیر روش دو از یکی بهربط ذی
 یسئر به را منطقه در خود اختیارات مجریه( قوه به وابسته) اجرایی یهادستگاه -الف
 .نمایند تفویض آزاد مناطق یهاسازمان عامل مدیر ومدیره هیئت
 آزاد مناطق در مستقر اجرایی یهادستگاه سرپرستان ورؤسا  مدیران، -(۲۴/۴/۱۳۷۵)ب 

 اییاجر دستگاه مقام باالترین مکح با و سازمان عامل مدیر ومدیره هیئت یسئر پیشنهاد به
 شوند.می منصوب
 و شعب و خارجی و داخلی سرمایه با ایرانی بیمه مؤسسات فعالیت وتأسیس  -۲۸ماده 
 اسالمی جمهوری صنعتی -تجاری آزاد مناطق در بیمه ارگزاریک مؤسسات وها آن نمایندگی

وزیران یئته تصویب به ایران زیکمر بیمه پیشنهاد به هک است مقرراتی تابع صرفاً و مجاز ایران
 .رسید خواهد
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 یخارج مؤسسات یندگینما و شعب شامل ماده نیا در ورکمذ مکح -(۷/۵/۱۳۸۸)تبصره 
 .خواهدبود زین یخارج مهیب یارگزارک مؤسسات و

 مناطق در یخارج و یداخل هیسرما با هابورس تیفعال وتأسیس  -(۷/۵/۱۳۸۸) ۲۹ماده 
 بیتصو خیتار از ماه شش مدت ظرف هک است یانامهآیین تابع و مجاز مقررات براساس آزاد
 .دیخواهدرسوزیران هیئت بیتصو به بهادار اوراق و بورس یعال یاشور شنهادیپ با قانون نیا

 هفتم شنبهکی روز جلسه در تبصره چهار و ماده شش و بیست بر مشتمل فوق قانون
 تاریخ در و تصویب اسالمی شورای مجلس دو و هفتاد و سیصد و هزارک ی شهریورماه

 .است رسیده نگهبان شورایتأیید  به ۲۱/۶/۱۳۷۲

  مصـــوب یل و اداره مناطق ویژه اقتصـــادی جمهوری اســـالمی ایران کتشـــقانون
۱۱/۳/۱۳۸۴  

 هدف -قسمت اول
 کمللی و تحرالی اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بینهافعالیتمنظور پشتیبانی از به -۱ماده 

مولد  لاال، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغاکای و تولید و پردازش در اقتصاد منطقه
گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی )ترانزیت( و انتقال و جلب و تشویق سرمایه

ه استعداد و توان الزم برای تحقق کیی هاشهرستانشود در اال )ترانشیب( به دولت اجازه داده میک
 تصادی ایجاد نماید.اق ور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژهکاهداف مذ

 ودهمحد تعیین اند،شده ایجاد معین یهافعالیت برای هک اقتصادی ویژه مناطق در -۱تبصره 
 این موجب بهها آن ازک ی هر مجاز فعالیت حدود و نوع البدی،ک و جامع طرح جغرافیایی،

 .بود خواهدوزیران هیئت تصویب و دبیرخانه پیشنهاد با و قانون
 مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد بود.ایجاد  -۲تبصره 

 لیاتکتعاریف و  -قسمت دوم
 رود:ار میکه های مشروح مربوط بها یا عبارتهای زیر به جای نامدر این قانون واژه -۲ماده 
 .ایران اسالمی جمهوری شور: کشورک

 .ایران اسالمی جمهوریک گمرک: گمر
 .اقتصادی ویژه منطقه: منطقه
 .اقتصادی ویژه منطقه هر سازمان: سازمان
 .آزاد مناطق عالی شورای دبیرخانه: دبیرخانه
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 :داردبرعهده  نیز را زیر یهامسئولیت قانون، این اجرای دروزیران هیئت -۳ماده 
 غیردولتی. و دولتی از اعم منطقه مسئول سازمان تغییر یا و تعیین -الف
 .هاآن اهداف و هابرنامه چارچوب در مناطق یهافعالیت بر نظارت -ب

 منظور اداره منطقه ویژهتواند در صورت نیاز، سازمانی دولتی را بهوزیران میهیئت -۱تبصره 
 رسد.وزیران مییب هیئتها بنا به پیشنهاد دبیرخانه به تصوایجاد نماید. اساسنامه این سازمان

ک لتم به منوطغیردولتی  حقوقی اشخاص بین از منطقه مسئول سازمان تعیین -۲تبصره 
 ویژه منطقه محدوده در واقع اراضی تصرف و (ربطذی دولتی یهادستگاه رسمی واگذاری )یا

 ابطهضباشد. وزیران میتهیئ مجوز صدور از قبل ،غیردولتی حقوقی اشخاص توسط نظر مورد
 قانون این رعایت با هباشد کمی قراردادی تابع صورتی چنین در منطقه مسئول سازمان تغییر
 .شودمی منعقد سازمان و دبیرخانه مابینفی

 رب عالوه رسد،میوزیران هیئت تصویب به هک اینامهآیین مطابق تواندمی سازمان -۴ماده 
 سیمهند و زیربنایی عمومی خدمات ارائه قبال در نمایندمی ارائه اییاجر یهادستگاه هک خدماتی

 و موزشیآ ارتباطات، فرهنگی، بهداشتی، بارگیری، تخلیه، داری، انبار مواصالتی، تسهیالت و
 و االک تولید ارک به منطقه در هک حقوقی و حقیقی اشخاص. نماید دریافت را وجوهی رفاهی

 در معمول عوارض هرگونه پرداخت از منطقه محدوده در الیتفع برای دارند، فعالیت خدمات
 .ندباشمی معاف شورک

 نونقا اینبراساس  هک است ییهافعالیت حدود در صرفاً  منطقه سازمان یهافعالیت -۵ماده 
 باشد.می مجاز

 چارچوب در شودمی اداره دولتی سازمان توسط هک منطقه هر ساالنه بودجه -۶ماده 
 واهدخ تصویب به مربوط اساسنامه مفاد طبق و تهیه دولت هایبرنامه رعایت و یگذاراستیس

 .رسید
 و فرهنگی و ساختمانی عمرانی، اقتصادی، یهافعالیت انجام برای مجوز صدور -۷ماده 
 البدیک و جامع طرح چارچوب در و دولت مقررات وها سیاست مطابق خدماتی و آموزش
 باشد.می منطقه آن مسئول سازمان اختیار در منطقه هر مصوب

ربط ذی یهادستگاه فوق در شده یاد مقررات وها سیاست از تخلف موارد در -تبصره
 .باشدمی تخلف رفع به لفکم سازمان و نمایندمی اعالم منطقه مسئول سازمان به را مراتب

 االکمقررات ورود و صدور  -قسمت سوم



 ۳۲۱ ای/ فصل دوم: تعادل و توازن منطقه ...نظام اداره استانبخش چهارم: 

 

 

 و اقتصادی ویژه مناطق سایر با یا و شورک از خارج با ناطقم بازرگانی مبادالت -۸ماده 
 لیهک و بازرگانی سود ی،کگمر حقوق ازک گمر در ثبت از پس صنعتی و تجاری آزاد مناطق

 هایممنوعیت و هامحدودیت مشمول و بوده معاف عنوان هر تحت صدور و ورود عوارض
 شودنمی شرعی و قانونی هایممنوعیت و هاحدودیتم استثنای به صادرات و واردات مقررات

 مقررات ابعت فوق در شده یاد مناطق استثنای به شورک نقاط سایر با مناطق بازرگانی مبادالت و
 باشد.می واردات و صادارات
 حمل مناطق به شورک نقاط سایر از مصرف و ارگیریکبه برای هک االهاییک -۱تبصره 

 از خارج به مناطق ازها آن صادرات ولی. است شورک داخلی انتقال و نقل موارد از گردندمی
 باشد.می ۴/۷/۱۳۷۲ مصوب واردات و صادرات مقررات قانون تابع شورک

 املطور کها بهآن اداری( و یکبان از )اعم صدور تشریفات هک صادراتی االهایک -۲تبصره 
 .گرددمی تلقی قطعی صادرات منطقه به ورود از پس شده انجام

 لمیکت تبدیل، پردازش، جهت هک مناطق به شده وارد خارجی وقطعات اولیه مواد -۳ تبصره
 تبدیل، پردازش، از پس بوده موقت ورود مقررات تابع شودمی وارد شورک داخل به تعمیر یا
 اقل دح یا صادراتی پروانه و اظهارنامه تنظیم بدون منطقه در استفاده جهت تعمیر یا میلکت

 .گرددمی تسویه و مرجوع مناطق به یکگمر اتتشریف
 اشد.بشور ممنوع میکصورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط اال بهکورود  -۹ماده 
 بلمقا در را خود االهایک از قسمتی یا تمام توانندمی مناطق به االکنندگان کوارد -۱۰ماده 
. مایندن واگذار دیگران به شد خواهد صادر طقهمن سازمان توسط هک معامله یکیکتف انبار قبض
 .شد خواهد محسوب االک صاحب ی،کیکتف انبار قبض دارنده صورت این در

 اهیگو صدور به نسبت متقاضی درخواست حسب است مجاز منطقه هر مدیریت -تبصره
 یاهنک. بانماید اقدام ایرانک گمرتأیید  باشوند می خارج منطقه از هک االهاییک برای مبداء

 .هستند تبصره این موضوع گواهی پذیرش به لفکم شورک
 به شورک نقاط سایر به ورود هنگام منطقه در شده پردازش یا و تولید االهایک -۱۱ماده 
 مجاز آن در رفته ارک به داخلی قطعات و داخلی اولیه مواد ارزش و افزوده ارزش مجموع میزان

 .بود خواهد معاف ورودی حقوق پرداخت از و محسوب داخلی تولید و
 .شد خواهد تعیین قانون این اجرایینامه آیین در افزوده ارزش تعیین نحوه -۱تبصره 
 وطمشر شده پردازش یا تولید االهایک در رفته ارک به خارجی قطعات و اولیه مواد -۲تبصره 

 بازرگانی دسوباشد. می داخلی قطعات و اولیه مواد مکح در و مجاز ورودی، حقوق پرداخت به
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 تنظیم قانون (۷۲) ماده رعایت با آن منفصله قطعات و خودرو ورودی حقوق در شده منظور
 باشد.می ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مصوب دولت مالی مقررات از بخشی
اال رانزیت کگمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کاال را برای ت -۱۲ماده 

 و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق، پذیرفته و تسهیالت الزم را از این جهت فراهم نماید.
االهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است. ضوابط کمهلت توقف  -۱۳ماده 

 گردد.یهای منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال من و محوطهکاال در اماکمربوط به توقف 
 گذاری و ثبتمقررات سرمایه -قسمت چهارم

 و منطقه به آن از حاصل سود و خارجی سرمایه خروج و ورود و پذیرش نحوه -۱۴ماده 
 ایتحم و تشویق قانونبراساس  منطقه هر یهافعالیت در خارجیان تکمشار میزان و چگونگی
 .شد خواهد انجام ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ مصوب خارجی گذاریسرمایه
 سازمان درخواستبراساس  است موظف شورک کامال و اسناد ثبت سازمان -۱۵ ماده
 :دهد انجام را زیر اقداماتوزیران هیئت مصوبنامه آیین طبق و منطقه

 ارندد را منطقه در فعالیت قصد هک ییهاشرکت نمایندگی شعب یا و تکشر ثبت -الف
 و مادی هاییتکمال ثبت همچنین وها آن خارجی یا و داخلی سهام تکمشار میزان از منصرف
 .منطقه در معنوی
 اسناد صدور و منطقه سازمان نظر با منطقه در واقع مستغالت وک امالک یکتف -ب

 .شورک جاری قوانین رعایت باربط ذی یکیکتف یتکمال
 مقررات متفرقه -قسمت پنجم

 منطقه در اجتماعیتأمین  و بیمه ار،ک روابط و انسانی نیروی اشتغال به مربوط امور -۱۶ماده 
 .بود خواهد صنعتی -تجاری آزاد مناطق در جاری و مصوب مقرراتبراساس 
 بوده معتبر منطقه ایجاد از قبل حقوقی و حقیقی اشخاص تسبهکم حقوق هرگونه -۱۷ماده 

 .بود خواهد مجاز منطقه جامع طرح چارچوب در آنان فعالیت ادامه و
های دولتی و وابسته به دولت در حیطه ها و شرکتها، مؤسسهها، سازمانوزارتخانه -۱۸ماده 

وظایف قانونی، خدمات الزم از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را در حدود 
 های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نمود.امکانات و با نرخ

 هک اقتصادی ویژه مناطق مسئول یهاسازمان و بوده قانون ینا تابع موجود مناطق -۱۹ماده 
 رفظ ثرکا حد لفندکم خود فعالیت ادامه جهت اندگردیده ایجاد قانون این تصویب تاریخ تا
 .دهند تطبیق قانون این با را خود وضعیت قانون( این تصویب تاریخ )از سالک ی
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باشد مین ایران اسالمی جمهوری یکرگم قلمرو ءجز اقتصادی ویژه مناطق محدوده -۲۰ماده 
ها آن خروجی و ورودی مبادی در قانون این (۸) ماده مفاد رعایت با است لفکمک گمر و
 .یابد استقرار واردات و صادرات به مربوط مقررات اعمالمنظور به

 هشد اشاره آن به قانون این در هک مواردی استثنای به منطقه هر درون یهافعالیت -۲۱ماده 
 .است ایران اسالمی جمهوری مقررات و قوانین سایر تابع است

 ار منطقه در خود به متعلق اراضی و مستحدثات تواندمی دولتی مسئول سازمان -۲۲ماده 
 .نماید واگذار ارشناسیک قیمتبراساس 
 بردار بهره حقوقی یا حقیقی اشخاص توسط ماده این موضوع اراضی انتقال و نقل -تبصره

 ادرص منطقه هر سازمان سوی از هک ارک پایان گواهی ارائه به ولکمو اراضی، اربریک رعایت با
 .بود خواهد گردد،می

ها دولتی یا وابسته به ه سازمان مسئول آنکاز تاریخ تصویب این قانون در مناطقی  -۲۳ماده 
 هاجنگل شاورزی و سازمانکالیف قانونی وزارت جهاد کلیه حقوق و اختیارات و تکدولت باشد، 

 باشد.عهده سازمان مسئول آن منطقه میو مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به
 باشد.می دولتبرعهده  موضوعه قوانین طبق میتیکحا امور اعمال -۲۴ماده 
 و دارایی و اقتصادی امور هایوزارتخانه پیشنهاد با قانون این اجرایینامه آیین -۲۵ماده 
 صویبت به آزاد مناطق عالی شورای خانه دبیر و شورک ریزیبرنامه و مدیریت سازمان و بازرگانی
 .رسید خواهدوزیران هیئت

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 
تاریخ  هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب و در یازدهم خرداد ماه یک

( ۲( و )۱های )( و الحاق یک تبصره به آن و تبصره۱با اصالحاتی در تبصره ماده ) ۵/۹/۱۳۸۴
 ( به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.۲۴( و الحاق یک ماده با عنوان ماده )۳ماده )

 اســالمی جمهوری اقتصــادی ویژه مناطق اداره و یلکتشــ قانون اجرایینامه آیین 
 اصالحات اعمال با ۶/۳/۱۳۸۶ مورخ ک۳۵۳۶۱/ت۳۴۱۸۶ شماره ایران

 استناد به ۱/۳/۱۳۸۵ مورخ جلسه در صنعتی -تجاری آزاد مناطق عالی شورای عضو وزیران
 شماره نامهتصویب رعایت با و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون هشتم و سی و صدکی اصل

 ویژه مناطق اداره و یلکشت قانون اجرایینامه آیین ،۹/۲/۱۳۸۵ مورخ ه۳۴۸۰۴/ت۱۱۰۳۹
 :نمودند تصویب زیر شرح به را ایران اسالمی جمهوری اقتصادی
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 به مربوط مشروح هایعبارت جای به زیر هایعبارت و هاواژهنامه، آیین این در -۱ماده 
 :روندمی ارک

 .ایران اسالمی جمهوری شور: کشورک -الف
 .ایران اسالمی جمهوریک گمرک: گمر -ب
 .اقتصادی ویژه مناطق و صنعتی -تجاری آزاد مناطق عالی شورای: عالی شورای -پ
 صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی. -دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری -ت
 .اقتصادی ویژه مناطق اداره و یلکتش قانون: قانون -ث
 .اقتصادی ویژه منطقه: منطقه -ج
 خانهدبیر پیشنهاد به بنا هغیردولتی ک یا و دولتی حقوقی شخص: قهمنط سازمان -چ
 باشد.می دارعهده را منطقه اداره مسئولیت و شودمی تعیین عالی شورای توسط
 پیشنهاد با و شودمی تهیه منطقه سازمان توسط مناطق البدیک و جامع یهاطرح -۲ماده 
 .رسید خواهد عالی شورای تصویب به دبیرخانه
 توسط جدید اقتصادی ویژه مناطق ایجاد الیحه نویسپیش و توجیهی گزارش -۳ه ماد
 .شودمی ارائهوزیران هیئت به عالی شورایتأیید  از پس و تهیه دبیرخانه
 .شودمی منصوب منطقه سازمان توسط منطقه مدیر -۴ماده 
 صدور از قبل نظر مورد اراضی تصرف وک تمل به ولکمو منطقه سازمان تعیین -۵ماده 
 باشد.وزیران میهیئت مجوز

 نند،کمی ارائه اجرایی یهادستگاه هک خدماتی بر عالوه تواندمی منطقه سازمان -۶ماده 
 یری،بارگ تخلیه، انبارداری، مواصالتی، تسهیالت و مهندسی و زیربنایی عمومی، خدمات بهای

 صاشخا از ،کندمی ارائه منطقه در رأساً  هک را رفاهی و آموزشی ارتباطات، فرهنگی، بهداشتی،
 هدف با و مربوط خدمات با متناسب باید هک ورکمذ وجوه تعرفه. ندک دریافت حقوقی و حقیقی
 ورایش بهتأیید  جهت و تنظیم منطقه سازمان توسط باشد، منطقه هر رقابتی موقعیت حفظ
 اقدام ورمزب هایعرفهت اصالح یاتأیید  و بررسی به نسبت ماهک ی ظرف شورا. شودمی ارائه عالی
 .شد خواهد تلقی شدهتأیید  پیشنهادی هایتعرفه صورت این غیر در ند،ک

 و مشاور مهندسان خدمات از استفاده همچنین و مهندسی نظام ضوابط رعایت -۱تبصره 
 .است الرعایهالزم مهندسی خدمات مورد در فنی صالحیت واجد ارانکپیمان
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 یاد خدمات ارائه جهت را الزم فرصتهای و تمهیدها فندلکم مناطق یهاسازمان -۲تبصره 
 توسط ورکمذ خدمات تعرفه نرخ صورت این در. نندک فراهمغیردولتی  بخش توسط شده

 .شودمی اعمال و تعیین منطقه مسئول یهاسازمان
 وها سیاست فعالیت، مجوز صدور هنگام است موظف منطقه مسئول سازمان -۷ماده 
 .ندک اعمال و عایتر را دولتی مقررات

 وها سیاست با سازمان توسط شده صادر مجوزهای انطباق عدم صورت در -تبصره
برعهده  حقوقی و حقیقی اشخاص به احتمالی هایخسارت جبران مسئولیت دولتی، مقررات
 .بود خواهد سازمان
 و ادیاقتص ویژه مناطق سایر با یا و شورک از خارج با مناطق بازرگانی مبادالت -۸ماده 
 تشریفات گونههیچ بدون یکگمر اظهارنامهارائه  مستلزم و مجاز صنعتی -تجاری آزاد مناطق
 باشد.می دیگر

 واهد بود.ایران خ کبار و یا سالیانه نیز مورد قبول گمر کتضمین سازمان منطقه برای ی -تبصره
میل کطقه وارد و پس از تمیل به منکمنظور تعمیر یا تشور بهکه از سایر نقاط کاالهایی ک -۹ماده 

 أشه منکشوند، به میزان ارزش قطعات و مواد تعویض یا اضافه شده شور اعاده میکیا تعمیر به 
 باشند.خارجی داشته باشند، مشمول حقوق ورودی براساس مقررات صادرات و واردات می

 شده وارد یاالک اعاده یا شورک از خارج به خارج از شده وارد االیک عین اعاده -۱۰ماده 
 ورکمذ االهایک ورود به مربوط اطالعات ارائه صورت در شورک داخل به شورک نقاط سایر از

 .است بالمانع منطقه سازمان مجوز با تشریفات هرگونه بدون
مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل، تکمیل یا  -۱۱ماده 

شوند، تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش، تبدیل یا تکمیل تعمیر به داخل کشور وارد می
 شوند.یا تعمیر جهت استفاده در منطقه با حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می

 ورود هنگام لفندکم نقلیه وسایل دارندگان یا صاحبان و نقل و حمل مؤسسات -۱۲ماده 
 به را ودخ محصوالت از قلم هر بارنامه از رونوشت یا تصویر نسخهک ی منطقه، به نقلیه وسیله
 هاینظارت اعمالمنظور به منطقه در مستقرک گمر و منطقه سازمان به بار لک فهرست ضمیمه
 .نندک تسلیم قانونی

 از بکمر میسیونیبرعهده ک قانون (۱۱) ماده موضوع افزوده ارزش تعیین -۱۳ماده 
 ایران، اسالمی جمهوری زیکمرک بان بازرگانی، و معادن و یعصنا هایوزارتخانه نمایندگان

 .شودمی یلکتش دبیرخانه محل در هک است مربوطه منطقه و دبیرخانه ایران،ک گمر
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 قطعات و اولیه مواد ارزش و افزوده ارزش مجموع -(۲۳/۸/۱۳۸۶)اصالحی ۱تبصره 
 داخلی االیک شودمی تعیین رکالذفوق میسیونک توسط هک تولیدی االیک در رفته ارک به داخلی

 باشد.می معاف ورودی حقوق لیهک پرداخت از شورک نقاط سایر به ورود هنگام در و محسوب
 تپرداخ به مشروط شده پردازش یا تولید االهایک در رفته ارک به خارجی قطعات و اولیه مواد

 باشد.می داخلی قطعات و اولیه مواد مکح در و مجاز ورودی، حقوق
 و مجاز شورک داخل به منطقه در شده تولید افزوده ارزش بر مازاد االیک ورود -۲ه تبصر
 .گرفت خواهد تعلق آنجا در رفته ارک هب خارجی قطعات و اولیه مواد به صرفاً ورودی حقوق

 .شودمی تعیین منطقه سازمان توسط منطقه به شده وارد االهایک توقف مهلت -۱۴ماده 
 به و ندک قید عقد ضمن شرطعنوان به را مهلت منطقه انبار قبض رظه در تواندمی سازمان
 یینتع مهلت در االک صاحب چنانچه هک ندک رکذ ضوابط این در و برساند االک صاحب امضای
 تبیک اخطار از ماهک ی گذشت از پس ند،کن لیفکت تعیین یا و نسازد خارج را خود االیک شده
 لعم مورد ضوابط اجرای به نسبت رأساً است مجاز زمانسا اال،ک صاحب قانونی اقامتگاه به

 .ندک اقدام خود
اال شخص حقیقی و یا حقوقی و یا قائم مقام قانونی او و یا متصدی حمل کصاحب  -تبصره

 ی و یا ظهرنویس شده به نام او صادر شده است.کیکاال یا قبض انبار تفکه مانیفست کاست 
 ویژه منطقه در فعالیت قصد هک ییهاشرکت یندگینما شعب یا وها شرکت ثبت -۱۵ماده 
یتکمال ثبت نیز وها آن خارجی یا و داخلی سهام تکمشار میزان از نظر صرف دارند را اقتصادی

 و اسناد ثبت ادارهبرعهده  منطقه سازمان درخواستبراساس  منطقه در معنوی و مادی های
 آزاد مناطق در معنوی و صنعتی هاییتکمال وها شرکت تثب ضوابط طبق و مربوطک امال

ک ۱۵۰۱۱/ت۲۱۴۵۳شماره نامهتصویب موضوع ایران اسالمی جمهوری صنعتی -تجاری
 باشد.می آن بعدی اصالحات و ۳۰/۲/۱۳۷۴ مورخ

( ماده ۶( و )۳لیه وظایف و اختیارات موضوع بندهای )کدر مناطق ویژه اقتصادی  -تبصره
 شود.مربوط محول می کنامه مزبور به اداره ثبت اسناد و امال( تصویب۳و )( ۲) ( و مواد۱)

 اب صرفاً منطقه در یتکمال اسناد صدور و منطقه مستغالت وک امالک یکتف -۱۶ماده 
 کامال انتقال. شودمی انجام مربوطک امال و اسناد ثبت اداره توسط منطقه سازمان درخواست

 رعایت و سازمان اطالع با مرحله هر در حقوقی و حقیقی اشخاص بین منطقه در مستغالت و
 .بود خواهد پذیرانکام مربوط مقررات
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 سازمان طتوس شده صادر ارک پایان ارائه به ولکمو یکیکتف یتکمال اسناد صدور -تبصره
 باشد.می منطقه

 ار،ک دقراردا اجتماعی،تأمین  و ارک روابط و انسانی نیروی اشتغال به مربوط امور -۱۷ماده 
 تأمین و بیمه انسانی، نیروی اشتغال مقرراتها براساس آن اختالف حل مراجع و ارک شرایط

 مورخک ۲۵/ت۳۳۴۳۳ شماره نامهتصویب موضوع صنعتی، -تجاری آزاد مناطق در اجتماعی
 باشد.می آن بعدی اصالحات و ۱۶/۳/۱۳۷۳

 طقمنا در اجرا برای ورکمذ نامهتصویب در «صنعتی -تجاری آزاد مناطق» عبارت -تبصره
 .شودمی جایگزین «اقتصادی ویژه مناطق» عبارت با اقتصادی ویژه

 وزارت به را خود ماهانه واردات و صادرات آمار موظفند مناطق یهاسازمان -۱۸ماده 
 .نندک ارسال دبیرخانه و ایران اسالمی جمهوری زیکمرک بان ،کگمر بازرگانی،
 مناطق ردکعمل برها مأموریت و اهداف تحقق جهت در است موظف انهدبیرخ -۱۹ماده 
 نسبت مناطق. ندک ارائه عالی شورای به بار کی ماه شش هر را آن گزارش و نموده املک نظارت

 .ندباشمی پاسخگو عالی شورای قبال در خود ردکعمل به
 سازمانک مدار و اسناد لیهک بررسی به لفکم دبیرخانه قانونی، وظیفه این اجرای در -تبصره

 نیز سازمان وباشد می اتباتکم و قراردادها ها،پرونده دفاتر، از اعم استثنا گونههیچ بدون
 .است دبیرخانه با اریکهم به موظف
 رراتمق طبق بر باشد، نشده لیفکت تعییننامه آیین این و قانون در هک مواردی -۲۰ماده 
 .شد اهدخو عمل یکگمر امور و واردات و صادرات





 

 

 

 

 قانون برنامه و بودجهموادی از  -الف 

 ( قانون برنامه و بودجه۱ماده ) (تعاریف و اصطالحات) 

 ر است:ین قانون به قرار زیف اصطالحات مندرج در ایتعر -۱ماده 
 یو اجتماع یاقتصاد هه ضمن آن توسعکاست  یامنظور برنامه برنامه درازمدت: -۲بند 

 شود.می ینیبشیپ سالهپنج یهاریزیبرنامه یعنوان راهنماتر بهیطوالن ای سالهدوره ده یک یبرا
م یمدت پنج سال تنظ یه براکاست  یجامع برنامهمنظور : سالهبرنامه عمرانی پنج -۳بند 

 یو اجتماع یتوسعه اقتصاد هایسیاستو  هاهدفو ضمن آن  رسدمین یب مجلسیو به تصو
 زه اک ین منابعیدولت و همچن یمنابع مال یهلکن برنامه یادر  شود.میهمان مدت مشخص  یط

طرف و  یکاز  گرددمی یات عمرانیصرف عمل یو بخش خصوص یدولت هایشرکتطرف 
از  یو بخش خصوص یدولت هایشرکت یعمران یهانهیدولت و هز یو عمران یاعتبارات جار

 گردد.می ینیبشیور پکمذ هایهدفگر جهت وصول به یطرف د
 م و همراهیه ساالنه تنظکدولت است  ییات اجرایعمل برنامهمنظور : برنامه ساالنه -۴ بند
 هایسیاستو  هاهدفو ضمن آن در قالب  گرددمی یمل یم مجلس شورایشور تقدکل ک هبودج

هر دستگاه  هساالن ییات اجرایمشخص و عمل هایهدف سالهپنج یعمران برنامهمندرج در 
 شود.مین ییبا اعتبار مربوط تع ییاجرا

 سوم فصل

 نظام فنی و اجرایی
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صورت ساله بهپنج یعمران برنامهه در کاست  یمنظور اعتبارات :اعتبارات عمرانی -۷بند 
 ی)اعتبارات عمران یعمران هایطرح یجهت اجرا کیکدولت به تف یعموم هو در بودج یلک

دولت  یو اجتماع یصاداقت یهامربوط به برنامه یجار یهانهیهز هن توسعیثابت( و همچن
 شود.می ینیبشیرثابت( پیغ ی)اعتبارات عمران

 ییاجرا هایدستگاه یعمران هایطرحو  یجار هایفعالیتمنظور : عملیات اجرایی -۸بند 
 گردد.میساالنه مشخص  برنامهه در کاست 

 براساسه کاست  یات و خدمات مشخصیمنظور مجموعه عمل: طرح عمرانی -۱۰بند 
مدت  یط شودمیانجام  ییه توسط دستگاه اجراک یا اجتماعی یو اقتصاد یفن یهیتوجمطالعات 

صورت ساله بهپنج یبرنامه عمران هایهدفدن به یتحقق بخش ین براین و با اعتبار معیمع
 جراالعات ا مطای و اجرامطالعه و  هر ثابت وابسته در دوریغ یهانهیثابت شامل هز گذاریسرمایه

و به  شودمی تأمین یمحل اعتبارات عمران آن از یاجرا یهانهیاز هز یا قسمتیو تمام  گرددمی
 گردد.میم یتقس یو مطالعات یانتفاع ریغ ی،سه نوع انتفاع

پس از شروع  یه در مدت معقولکاست  یمنظور طرح: طرح عمرانی انتفاعی -الف
 ت ازیبه تبع یسود متناسب ،هیسرما کو استهال یجار یهانهیهز تأمینعالوه بر  یبرداربهره به
 .دید نمایز عایاست دولت را نیس

 یرفاه اجتماع یهاانجام برنامه یه براکاست  یمنظور طرح: طرح عمرانی غیرانتفاعی -ب
 جرااف دولت یه وظایلکل یات جهت تسهتأسیسا احداث ساختمان و یو  ییربنایات زیو عمل
 باشد.میآن حصول درآمد ن یو هدف اصل گرددمی

ی هادستگاهه براساس قرارداد بین سازمان و یا سایر کمنظور طرحی است : طرح مطالعاتی -پ
 گردد.اجرایی با مؤسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا می

 ی،شاهنشاه ارتش هتابع هاینسازماروها و ین ،منظور وزارتخانه: دستگاه اجرایی -۱۱بند 
 هسمؤس ی،دولت همؤسس ی،وابسته به شهردار هو مؤسس یشهردار ،لک یا فرمانداری یاستاندار

است  یتخصص یاعتبار هالمنفعه و مؤسسعام یعموم همؤسس ی،ت دولتکشر ،وابسته به دولت
 .ساالنه بشود برنامهاز  یقسمت یدار اجراه عهدهک

طرح  لیمکو ت اجراه پس از کاست  یمنظور دستگاه: برداریتگاه مسئول بهرهدس -۱۲بند 
ن یاگردد. میآن  از یو نگهدار یبردارن و مقررات مربوط موظف به بهرهیطبق قوان یعمران

 .باشد یگریا دستگاه دیطرح و  هنندکن است همان دستگاه اجراکدستگاه مم
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ه ارزش کاست  یبخش دولت یو ستدهامنظور آن دسته از داد : ارزش خالص -۱۴بند 
 .دهدیش میخالص را افزا

 دهد.: منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش میدرآمد
ا ه ارزش خالص رکاست  یبخش دولت ینه: منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهایاعتبار هز

 .دهدیاهش مک
مدت  یه طکاست  یاد نشدهیا تولید شده یتول یهاییر دارامنظو: ایسرمایههای دارایی

 .رودیم کاربهاال و خدمات کد یند تولیسال در فرآ یکش از یب
هایی است که در فرآیند تولید حاصل گردیده است. دارایی منظور دارایی: های تولید شدهدارایی

 شود.بها تقسیم میناقالم گرا های ثابت، موجودی انبار وتولید شده به سه گروه عمده دارایی
سال  یکش از یمدت ب یه طکاست  یاد شدهیتول یهاییمنظور دارا های ثابت:دارایی

 شود.میار برده کد به یند تولیرر و مستمر در فرآکم طوربه
 ،فروش منظوربهنندگان کدیه توسط تولکاست  یاالها و خدماتکمنظور : موجودی انبار

 .شوندیم ینده نگهداریر مقاصد در آیا سای د ویاستفاده در تول
 ،د و مصرفیتول منظوربهه نه کارزش قابل مالحظه است  با یمنظور اقالم :بهااقالم گران

 (بهافلزات گران ی،تب خطک ،)مانند تابلو شودمی یه دارند نگهدارک یل ارزشیدله بهکبل
 .اندد نشدهیه خودشان تولکد است یلاز تویموردن یهاییمنظور دارا: های تولید نشدهدارایی
ه کات و خدمات مشخص است یسلسله عمل یکت: منظور ی( فعالیر معدنین و ذخای)مانند زم

از آن ین و منابع مورد شودمی اجراسال  یک یساالنه برنامه ط هایهدفدن به یتحقق بخش یبرا
 گردد.می تأمیننه یاز محل اعتبارات مربوط به هز

ات خدمات یمنظور اعتبار مجموعه عمل: ایهای سرمایهدارایی کاعتبار طرح تمل
گاه ه توسط دستک یو اجتماع یو اقتصاد یفن ی،هیمطالعات توج براساسه کاست  یمشخص
رنامه ب هایهدفدن به یتحقق بخش ین براین و با اعتبار معیمدت مع یط شودمیانجام  اجرایی
 اجرا ایسرمایه ییجاد دارایا یا مطالعه برایثابت  گذاریسرمایه صورتبه سالهپنجتوسعه 

 ایسرمایه یهاییدارا کمحل اعتبارات مربوط به تمل آن از یاز اجراین و منابع مورد گرددمی
 گردد.میم یتقس یرانتفاعیو غ یو به دو نوع انتفاع شودمی تأمین
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 های عمرانی(ی طرح)اجرا قانون برنامه و بودجه (۲۲و ) (۲۱) مواد 

های اجرایی است و اجرای های عمرانی با دستگاهمسئولیت تهیه و اجرای طرح - ۲۱ماده 
 های عمرانی از نظر مقررات استخدامی و مالی و معامالتی تابع مفاد این قانون و سایرطرح

 بود. قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد
سین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان و بندی مهندتشخیص صالحیت و طبقه -۲۲ماده 

 وزیران صورت خواهدگرفت.نامه مصوب هیئتبراساس آیین
نامه ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه براساس آیین

 گیرد.انجام می وزیران توسط دستگاه اجراییمصوب هیئت
به مؤسسات علمی و یا تخصصی جهت اجرای  کار از طرف دستگاه اجراییارجاع  - تبصره

 بود. های مطالعاتی همچنین انعقاد قرارداد مربوط با تأیید سازمان خواهدطرح

 ( قانون برنامه و بودجه۲۳ماده ) های عمرانی()اجرای طرح 

ا همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای سازمان برای تعیین معیارها و استاندارده -۲۳ماده 
مل الزم العوزیران براساس آن دستورای تهیه و پس از تصویب هیئتنامههای عمرانی، آیینمربوط به طرح

 باشند.های اجرایی موظف به رعایت آن مینماید و دستگاههای اجرایی ابالغ میبه دستگاه

 ( ۳۵ماده )ارت()نظ قانون برنامه و بودجه 

های عمرانی های جاری و طرحهای اجرایی موظفند در پیشرفت فعالیتدستگاه -۳۵ماده 
زم شود اطالعات المراقبت دائم به عمل آورده و منظماً به ترتیبی که از طرف سازمان تعیین می

را به سازمان تسلیم نمایند و کلیه تسهیالت و همکاری الزم را برای نظارت و ارزشیابی سازمان 
 سازند. ها را از هر حیث فراهمها و طرحبر نتایج اجرای فعالیت
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 نظام فنی و اجرایی -ب 

 ( ۳۴ماده )۱۰/۱۱/۱۳۹۵مصوب  شورک توسعه هایبرنامه یام دائمکقانون اح 

 یها ییدارا کتمل هایطرح یو اثربخش یارآمدکش یمنظور افزا دولت موظف است به
( قانون ۴۴اصل چهل و چهارم ) یلک هایسیاست یت قانون نحوه اجرایبا رعا ایسرمایه
 :ر را به اجراء درآوردیاقدامات ز یاساس

 یکر ظرف مدت یشور موظف است با لحاظ موارد زکسازمان برنامه و بودجه  -الف 
وابط ند. ضکه و اجراء یرا ته« شورک اجراییو  یسند نظام فن»ن قانون یخ ابالغ ایسال از تار

 :شودمین نظام ابالغ یو مقررات ساخت و ساز در چارچوب ا

ندها و یو فرآ هارنامهبشور شامل عوامل، اصول، کپارچه یک اجراییو  ینظام فن -۱
و  یدآوریش، پدیدایت، پیریها( مربوط به مداسناد )مقررات، ضوابط و دستورالعمل

 .ساخت و ساز باشد یهاو پروژه گذاریسرمایه هایطرح یبرداربهره

قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و  -۲
کنند، در این هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده میو پروژه هاطرحکنندگان همه تأمین

 .سند لحاظ شود

مرتبط بخش  یصنف یهالکو تش اجرایی هایدستگاهها، بخش یهایژگیو -۳
 .ابدیصورت مستمر بهبود  شده و به ینیبشیپ یخصوص

ن یمتأ»ل یاز قب« یخصوص - یت بخش عمومکمشار»مناسب  اجرایی یهاروش -ب 
، «یبردار، ساخت و بهرهین منابع مالیتأم»، «یو واگذار یبردار، ساخت، بهرهیمنابع مال

 ینیب شیرا با پ« تکیو مال برداریبهرهساخت، »ا یو « د در دستیلکطرح و ساخت »
 .ردیار گکبه  یار بودجه یو تداب یافک یهان یتضم

ق یبزرگ و متوسط از طر ایایهسرم ییدارا کتمل هایطرح ین مالیار تأمکسازو -پ 
 ینیب شیهمراه با پ یو خارج یداخل هایبانکنزد  یو ارز یالیر یش اعتبارات اسنادیگشا

 یو اجرا ین منابع مالیه رابطه تأمکند کاده یپ یاگونه ج به یرا به تدر ینیتضم یمال یابزارها
 .ابدیاهش کفوق با نوسانات بودجه ساالنه  هایطرح

ن یاالجراء شدن ا خ الزمیماه از تارن ماده ظرف مدت شش یا اجرایینامه نییآ -تبصره
ور شکپارچه یک اجراییو  ینظام فن یعنوان متولّ شور بهکشنهاد سازمان برنامه و بودجه یقانون به پ
 .رسدیران میوزئتیب هیبه تصو
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 نظام  کشـــور توســـعه یهابرنامه یدائمام ( قانون احک۳۴ماده ) ییاجرا نامهآیین(
  ۸/۳/۱۴۰۰ه مورخ  ۵۷۶۹۷/ت ۲۵۲۵۴مصوبه شماره  کشور( کپارچهی ییو اجرا یفن

 کشور وبودجهبرنامه سازمان
سازمان  ۲۱/۲/۱۳۹۹مورخ  ۶۸۹۳۸شماره  شنهادیبه پ ۵/۲/۱۴۰۰در جلسه  رانیزوئتیه
 - کشور توسعه یهابرنامه یدائم( قانون احکام ۳۴کشور و به استناد ماده ) وبودجهبرنامه

 کرد: بیتصو ریماده مذکور را به شرح ز ییاجرا نامهنآیی -۱۳۹۵مصوب 
 :روندیممشروح مربوط به کار  یدر معان ری، اصطالحات زنامهآیین نیدر ا -۱ ماده
و  هابرنامهاز عوامل، اصول،  یامجموعهشامل  کپارچهی ییو اجرا ینظام فننظام:  -۱
 ش،یدایپ ت،یری( مربوط به مدهادستورالعملضوابط و مقررات، )و اسناد  ندهایفرآ
 وسازساخت یهاپروژهو  یگذارهیسرما یهاطرح یبرداربهرهو  یدآوریپد

 کشور کپارچهی ییو اجرا ینظام فن یمتول عنوانبهکشور  وبودجهبرنامهسازمان  سازمان: -۲
 کشور. کپارچهی ییو اجرا یسند نظام فن سند: -۳
 یگسترش، بهساز جاد،یا یکه در راستا ییهاپروژهو  هاطرح :یگذارهیسرما طرح و پروژه -۴

ط ، توسوسازساخت یهاپروژه ایتوسعه کشور و  ازیموردن یهازیرساختاز  یبرداربهرهو مرمت و 
 .گردندیمدر کشور اجرا  یش خصوصبا مشارکت بخ ایو  ییاجرا یهادستگاه
 تیری( قانون مد۵موضوع ماده ) ییاجرا یهادستگاه یواحد مرکز :یدستگاه مرکز -۵

سازمان و طبق  صیکه به تشخ نامهآیین نیمشمول ا -۱۳۸۶مصوب  - یخدمات کشور
 تابع را بر عهده دارد. یواحدها یراهبر فهیمقررات، وظ

 یو عموم یبخش خصوص نیو قرارداد ب یهمکار: یو خصوص یمشارکت عموم -۶
 نیبتواند با تأم کهیطوربه ن،یاز طرف کیهر  یگذارهیسرما زانیو م هاتخصصبر اساس 
را با  یگذارهیسرما یهاپروژهو  هاطرحاهداف  یو طبق اسناد باالدست یاتوسعهالزامات 

 ند.وجه برآورده ک نیو منابع به بهتر نیتضام ا،(هسکی)ر یریمناسب خطرپذ ینیبشیپ
 یو اقدامات اختصاص هابرنامهشامل فهرست اسناد،  یانامهتفاهمسند باالسرى:  -۷
ط توس ییو اجرا یکه در چارچوب نظام فن هاآنانجام  ازیموردنبودجه  زیشده و ن یبندتیاولو

و ابالغ سازمان،  بیپس از تصو نامهتفاهم نی. اشودیم ارائهازمان و به س هیته یدستگاه مرکز
 .باشدیم اجراقابل
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 بیو ترک یدهسازمانانجام کارها و نحوه  نهیروش به مناسب: ییروش اجرا -۸ 
ارتباطات  ،یکه با مشخص کردن دامنه کار در دوره عمر پروژه ازیخدمات موردن یهاحوزه
در مراحل  ،یمنابع مال نیتأم نفع،یعوامل ذ یهانقشو  هاتیمسئولحدوده تعهدات، م ،یقرارداد

 .شودیمانتخاب  وسازساختو  یگذارهیسرما یهاپروژه یبرداربهرهو  یدآوریپد ش،یدایپ
به اهداف  یابیدست یهاراه نیآن بهتر قیکه از طر یمطالعات :روش تدارک پروژه -۹

 هاتیدمحدوبا در نظر گرفتن  ،یگذارهیسرما زانیارزش در برابر م نیشتریب بپروژه و کس
، هانهیگز سهیو مقا یابیمراحل ارز یو پس از ط شودیم یی(ها شناساسکی)ر یریخطرپذو 

 .شودیممناسب گرفته  ییو روش اجرا ین مالیدر مورد روش تأم میتصم
 ،روش تدارک پروژه نییلعات تعمطا ،یهیشامل مراحل مطالعات توج :یدآوریپد -۱۰
 پروژه است. یو اجرا یلیتفص یطراح ه،یپا یطراح
یماستفاده  ممکن طرح و پروژه یهاظرفیتکه از تمام  یندیفرا :یسازیتجار -۱۱
 کند. جادیا آن یگذارهیسرما یبرا یریپذهیتوجدر جهت  یشتریب یتا منافع مال کند
 یهاپروژهو  هاطرح یو اثربخش یکارآمد شیافزا باهدف ییو اجرا ینظام فن -۲ ماده
 :شودیممحقق  ریموارد ز قی، از طروسازساختو  یگذارهیسرما

 موجود به نظام. ییو اجرا ینظام فن یارتقا -۱
 ییو اجرا یدر نظام فن اندرکاردست ینهادها فیو وظا هانقش نییتع -۲
مقررات و  یسازشفافو  یسازآسان ،یسازهماهنگضوابط مشابه،  یسازهمسان -۳

 یو قرارداد یمال ،یمهندس یفن یهاحوزهدر  هادستورالعمل
 امل نظامو پاسخگو کردن عو تیاصل شفاف تیمناسب و رعا یرساناطالع -۴
 ییو اجرا یو عوامل نظام فن نفعانیذبستر مشارکت  جادیا -۵
 مختلف. نفعانیذبازخورد به  ارائهو  هایخروجو  ندهایشاخص دار کردن فرا -۶
 ور.مذک یهاپروژهو  هاطرح یمنابع مال نیو تضم نیتأم یاقدامات و سازوکارها ینیبشیپ -۷
مختلف مشارکت  یهاروشگسترش استفاده از  یاقدامات الزم برا ینیبشیپ -۸
 .یخصوص -یعموم
 یروبهرهو  یبه لحاظ اثربخش یفن یارهای، ضوابط و معهاپروژهو  هاطرح یابیارزش -۹
 در عمر طرح و پروژه هاآن
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از  نهیبه هز کارکردهبود نسبت و ب هاطرح یاقتصاد یسازنهیبهو  نهیهز تیریمد -۱۰
 ژهیوبهو  هاطرحدوران عمر  نهیارزش و با توجه به هز تیریو مد ریزیبرنامهاعمال  قیطر
 ینگهدار یهانهیهز

 و مصرف یزیستمحیطتوجه به عوامل  شیافزا قیساخت از طر تیفیک یارتقا -۱۱
 و آب. یانرژ
و  هاطرحو  ایسرمایه یهاییتملک دارا یهاپروژهو  هاطرحدامنه کاربرد نظام،  -۳ ماده
 تیری( قانون مد۵موضوع ماده ) ییاجرا یهادستگاه وسازساختو  یگذارهیسرما یهاپروژه

 باشدیم دنیتا برچ شیدایاز دوره پ پروژه ایطرح  کیمراحل دوره  همه و شامل یخدمات کشور
 ی( قانون محاسبات عموم۱۳موضوع ماده ) یومآن از وجوه عم یتمام منابع مال ای یکه بخش

 .شودیم نیکشور، تأم
 یهادستگاهو  شدههیتهو مقررات مربوط، توسط سازمان  نیسند در چارچوب قوان -۴ ماده

آن  تی، موظف به رعانامهآیین نیمشمول ا یردولتیغ یعموم یو مؤسسات و نهادها ییاجرا
محدود و  یزمان یهادوره یمشخص و برا یفیک و یاهداف کم نییسند با تع نی. اباشندیم

 :شودیمو ابالغ  هیتوسط سازمان ته ریزموضوعات  یمشخص، برا
 .هاپروژهو  هاطرح یبرداربهرهو  یدآوریپدو  شیداینظام پ -۱
 یو قرارداد ینظام اسناد مال -۲
 یفن یارهاینظام ضوابط و مع -۳
 یو داور ینظام حل اختالف قرارداد -۴
 آمار و اطالعات. یو سامانده یم مستندسازنظا -۵
 .هاپروژهو  هاطرح شیو پا یبندتیاولو ،یابینظام ارز -۶
اعم از  ییو اجرا یعوامل نظام فن تیو سلب صالح تیصالح ،یژگینظام احراز و -۷

 ییو اجرا یسازندگان حوزه نظام فنو  دکنندگانیتول، گذارانهیسرمامشاوران و  مانکاران،یپ ان،یکارفرما
 نظام ارجاع کار به عوامل -۸
 ایو  هیهت یدستگاه مرکز تیتوسط و با مسئول یکه در قالب سند باالسر یاسناد -۱ تبصره

جرا ا تیو قابل افتهیانتشاراسناد سازمان  تیریسامانه مد قیاز طر الزاماً شوند،یو ابالغ م هیته
 .کنندیم دایپ

 هاآن ییو نحوه پاسخگو ییو اجرا یاز عوامل نظام فن کیهر تیو مسئول نقش -۲ تبصره
 یهادستورالعمل نیتوسط سازمان در سند مشخص خواهد شد. همچن ادشدهی یهانظامدر 
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 یصنف یهاتشکلو  ییاجرا یهادستگاهمرتبط مانند  نفعانیذ یبا همکار زین هانظاممرتبط با 
 خواهد شد. الغو اب هیسازمان ته توسط

را تا مرحله  روش تدارک پروژه نییموظف است مطالعات تع ییدستگاه اجرا -۵ ماده
در مورد روش  می، تصمهانهیگز سهیو مقا یابیمراحل ارز یانجام داده و پس از ط هیپا یطراح
 .دیدر چهارچوب ضوابط و مقررات اتخاذ نما مناسب را ییو روش اجرا یمال نیتأم

 یسازیارتجقابل  یهاپروژهطرح و  یبندتیاولوو  ییبا شناسا دیبا ییدستگاه اجرا -تبصره
 طرح و پروژه یگذارهیسرمابازده  ه،یسرما نیتأم یهاشرکت ایو  گذارانهیسرما یخود، با همکار

 کند. لیرا تسه گذارهیسرماو جذب  یمنابع مال نیامکان تأم قیطر نیدهد و از ا شیرا افزا
 یقانون یهانهیزم مه،یب یعال یشورا قیاز طر رانیا یاسالم یجمهور یمرکز مهیب -۶ ماده
 طریق مؤسسات را از وسازساختحوزه  ازیموردن تیمسئول یامهیب یهاپوششعرضه  یالزم برا

 .دینمایمفراهم  یبازرگان مهیب
و وزارت امور اقتصاد و  رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یسازمان با همکار -۷ ماده

 :دهدیمانجام  هاپروژهو  هاطرح یمال نیدر تأم لیتسه یرا در راستا ریز یهااقدام ،ییدارا
 حیلوا شنهادیپ قیو رفع موانع از طر هاو پروژه هاطرحدر  یمال نیموانع تأم ییشناسا -۱
 مناسب. یهانامهآیینو 

متفاوت  طی، متناسب با شراروزبهو  دیجد یمال نیتأم یهاروشالگوها و  جیترو -۲
 ها.و پروژه هاطرح
 هاو پروژه هاطرح یمال نیتأم یهاگزارشچهارچوب  نیتدو -۳
 .انپذیرسرمایهو  گذارانهیسرما یاعتبارسنج یهاچهارچوب نییتع -۴
ختلف م یهاروشمرتبط با نظام، متناسب با  یهابرنامهو ابالغ اسناد و  میتنظ ه،یته -۵
 هاپروژهو  هاطرح یمال نیتأم
 یهاییداراتملک  یهاطرح یو اجرا یمنابع مال نیکاهش رابطه تأم منظوربه -۸ دهما
 تیبا رعا اندمکلف ییاجرا یهادستگاهوسط و بزرگ با نوسانات بودجه ساالنه، مت ایسرمایه

و  نیو در چارچوب قوان ی( قانون اساس۴۴اصل چهل و چهارم ) یکل یهاسیاست یقانون اجرا
از مقررات  یبخش میبه قانون تنظ ی( قانون الحاق مواد۵۶( و )۲مواد ) ازجملهمقررات مربوط 

 شینسبت به گشا یجیتدر صورتبهکشور،  ی( قانون محاسبات عموم۶۲( و ماده )۱) دولت یمال
. دنیاقدام نما یو خارج یداخل یهانزد بانک هاطرح گونهنیا یبرا یو ارز یالیر یاعتبارات اسناد

 خواهد شد. ارائهو  ینیبشیپطبق مقررات مربوط توسط سازمان  ازیموردن یمال نیتضام
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و  هیهت یتوسط دستگاه مرکز یمتوسط و بزرگ در سند باالسر یهاطرح فیتعر -تبصره
 .شودیمسازمان ابالغ  دییپس از تأ
در سطح کشور، سازمان با  یو خصوص یمشارکت عموم شبردیجهت استقرار و پ -۹ ماده
 :دهدیمرا انجام  ریز یاهاقدام ربطیذ ینهادها یهمکار

 حیلوا شنهادیپ قیو رفع موانع از طر یو خصوص یموانع مشارکت عموم ییشناسا -۱
 الزم یهاابالغ دستورالعمل ای ومناسب  یهانامهآیینو 

 یدستگاه مرکز یتوسعه مشارکت با همکار یبرنامه کالن و بخش نیتدو -۲
تناسب  تیو رعا یو خصوص یمشارکت عموم یاز انضباط مال ننایحصول اطم -۳

 با بودجه آن ییتعهدات هر دستگاه اجرا
و جذب  یالم نیتأم یالزم برا یابودجه ریو تداب یکاف یهاقهیوثو  نیتضام ینیبشیپ -۴
 نیدر چهارچوب قوان هیو بازار سرما یبانک شبکه ،یبخش خصوص قیاز طر یگذارهیسرما

 و مقررات مربوط
 یالزم شامل انواع قراردادها یهادستورالعملو  هابرنامه، کنندهمیتنظو ابالغ اسناد  هیته -۵

 مناسب. ینظارت یعوامل و الگوها تیاحراز صالح ،یگذارمتیق یهاروشهمسان، 
 را به عهده دارد. نامهآیین نیمفاد ا نییسازمان نظارت بر حسن اجرا و تب -۱۰ ماده
هـ مورخ  ۳۳۴۹۷/ت ۴۲۳۳۹شماره  نامهبیکشور موضوع تصو ییو اجرا ینظام فن -۱۱ ماده

هـ مورخ  ۴۵۴۳۲/ت ۷۳۷۲۰شماره  نامهبیآن موضوع تصو یو اصالح بعد ۲۰/۴/۱۳۸۵
ر و نداشته باشد، معتب یرتیمغا نامهآیین نیاسازمان با مفاد  صیکه با تشخ یدر موارد ۷/۴/۱۳۹۰

  االجرا است.الزم

 مشاوران،  های مدیریت عوامل )پیمانکاران،عناوین بخشنامه -ج

 ۱طرح و ساخت و مهندسی ارزش(

                                                      
به ( مهندسی ارزش)و مديريت عوامل ( مشاوران)، مديريت عوامل (پیمانکاران)براي مالحظه مديريت عوامل  -۱ 

 .جمهوري مراجعه فرمايیدريزي و نظارت راهبردي رئیسنت برنامهسايت نظام فني و اجرايي معاو
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 ۲۰/۴/۱۳۸۵مورخ  ه ۳۳۴۹۷ /ت۴۲۳۳۹مصوبه  کشور ییو اجرا ینظام فن  

 ماره ش نامهتصویبموضوع  مانکارانیپ تیصالح صیشخو ت یبندطبقه نامهآیین
 اصالح بند )ج() با اعمال اصالحات ۱۱/۱۲/۱۳۸۱مورخ  ه ۲۳۲۵۱ /ت۴۸۰۱۳
 شماره مانکارانیپ تیصالح صیو تشخ یبندطبقه نامهآیین( ۱۲ماده )

۱۱۶۵۴۱/۲۳۲۵۱ ۸/۶/۱۳۹۰) 

 ت/۲۰۶۳۷شماره  نامهتصویبمشاوران موضوع  تیصالح صیتشخ نامهآیین 
 با اعمال اصالحات ۲۳/۴/۱۳۸۳مورخ  ه ۲۸۴۳۷

 به روش طرح و  یصنعت یهاپروژه یاجرا ارانکمانیت پیص صالحیتشخ نامهآیین
 وزیرانهیئت ۲۲/۱۲/۱۳۸۰مورخ  ه ۲۱۸۱۱ /ت۵۸۵۶۷مصوبه شماره  ساخت

 ۷۹/۵۰ بخشنامه شماره یاران طرح و ساخت صنعتکمانیپ یابیدستورالعمل ارزش-
  ۱۰/۱/۱۳۸۱مورخ  ۱۴۲/۱۰۵

 بخشنامه ی اران طرح و ساخت صنعتکمانیت پیه اظهارنامه صالحیته یراهنما
 ۲۸/۱۲/۱۳۸۰مورخ  ۲۲۵۱۹/۱۰۵-۳۲۷۲۳/۵۰شماره 

 و  ینوساز ی،اء بهسازیاح یراهبرد ین سند ملییب نامه در خصوص تعیتصو
ه شماره مصوب یارآمد شهرکفرسوده و نا یبافت ها یتوانمندساز
   ۲/۷/۱۳۹۳۱مورخ  هـ۴۸۶۰۱/۷۴۹۰۰

 

                                                      
برای مالحظه سند ملی راهبردی  ۸/۷/۱۳۹۳تاريخ روزنامه رسمي:  ۲۰۲۶۵شماره ابالغ: شماره انتشار:  - ۱

 احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناكارآمد شهری به روزنامه رسمی مراجعه فرمایید.
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 کتمل یطرح ها یط واگذاریدســـتورالعمل شـــرا یبرا یشـــنهادیاصـــالحات پ 
به بخش  برداریبهرهل شــــده و آماده یمکت ،مه تمامین ،دیجد ایســــرمایه یها ییدارا
 شورای اقتصاد ۵/۴/۱۳۹۵مورخ  ۵۸۶۲۰۶مصوبه شماره  یردولتیغ

مورخ  ۱۶۴۷۱درخواست شماره  ۱۳۹۵/ ۱۸/۳در جلسه مورخ  اقتصاد یشورا
 یبرا یشنهادیشور درخصوص اصالحات پک ریزیبرنامهت و یریسازمان مد ۲۳/۱/۱۳۹۵

ل یمکت ،مه تمامین ،دیجد ایسرمایه یها ییدارا کتمل یطرح ها یط واگذاریدستورالعمل شرا
 یقانون الحاق برخ ۲۷موضوع ماده  دستورالعمل) یردولتیبه بخش غ یبردارشده و آماده بهره
 ی(اسالم یمجلس شورا ۱۳۹۳مصوب  (۲) دولت یاز مقررات مال یم بخشیمواد به قانون تنظ

ل اصالح یتصاد را به شرح ذاق یشورا ۴/۷/۱۳۹۴مورخ  ۱۴۲۶۰۰و مصوبه شماره  یرا بررس
 .ب قرار دادیو مورد تصو

 فیتعار - ۱ماده 
 یطرح ها برداریبهرهل شده و آماده یمکت ،مه تمامین ،دیجد هایپروژه :پروژه - ۱
 ا وابستهیطرح بصورت مستقل  یهدف اصل یه در راستاک ایسرمایه یها ییدارا کتمل

 .طرح قرار دارد یکه درون ا چند پروژی یکاست و در قالب 
 یاز مقررات مال یم بخشیمواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ(: ۲قانون الحاق ) - ۲
 یاسالم یمجلس شورا ۱۳/۱۲/۱۳۹۳مورخ  ۸۷۰۳۵/ ۴۸۸ه شماره یابالغ (۲) دولت
دولت است و از محل  یجاد تعهد برایآن ا یه الزمه اجراک یپروژه ا جدید: پروژه - ۳

سب ک یند قانونینداشته و الزم است فرآ یچگونه اعتبار مصوبیه یاعتبارات بودجه سنوات
 .دینما یرا ط (۲)قانون الحاق  (۲۳)مجوز مطابق ماده 

 یآن را از محل اعتبارات بودجه سنوات یه دولت اجراک یپروژه ا ه تمام:نیم پروژه - ۴
ر از شتیب تواندمیشرفت آن یپروژه آغاز شده است و درصد پ یاز اجرا یمتعهد شده و مراحل

 .درصد باشد ۱۰۰متر از کصفر تا 
است  یات و خدمات مشخصیمجموعه عمل :ایسرمایهطرح تملک دارایی های  - ۵

انجام  ییه توسط دستگاه اجراک یو اجتماع یو اقتصاد یفن ی،هیمطالعات توجه بر اساس ک
ه برنامه توسع یدن به هدف هایتحقق بخش ین براین و با اعتبار معیمدت مع یط شودمی

گردد  یاجرا م ایسرمایه ییجاد دارایا یا مطالعه برایثابت  گذاریسرمایهپنجساله به صورت 
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ن یتأم ایسرمایه یها ییدارا کآن از محل اعتبارات مربوط به تمل یاز اجرایابع مورد نو من
 .گردد یم میتقس یر انتفاعیو غ یو به دو نوع انتفاع شودمی

 یقانون برگزار (۱)ماده « ب » موضوع بند  هایدستگاهمنظور  :دستگاه اجرایی - ۶
 .باشد یمناقصات م

 ییدارا کل طرح تملیمکه پس از اجرا و تکاست  یدستگاه تگاه بهره بردار:دس - ۷
 .گردد یاز آن م یو نگهدار برداریبهرهن و مقررات مربوط موظف به یطبق قوان ایسرمایه
( قانون ۱ماده )« ب » موضوع بند  هایدستگاه یزکواحد مر دستگاه مرکزی: - ۸
 .تابع را بر عهده دارند یواحدها یراهبرفه یوظ ،ه طبق مقرراتکمناقصات  یبرگزار
 شورک ریزیبرنامهت و یریسازمان مد سازمان: - ۹
 هااستان ریزیبرنامهت و یریسازمان مد سازمان استانی: - ۱۰
 یها ییدارا کتمل یننده طرح هاکواگذار  ییبه دستگاه اجرا :پذیرسرمایه - ۱۱
 شود.میاطالق  یقرارداد واگذار نندهکو امضا  ایسرمایه
ا یو  یخارج ی،اعم از داخل یردولتیغ یا حقوقی یقیبه اشخاص حق :گذارسرمایه - ۱۲

 یذاروم طرف قرارداد واگینسرسکا در قالب ی یه بصورت انفرادک یو خارج یاز داخل یبکیتر
 .گردد یاطالق م ،است پذیرسرمایهبا 

 کند.گذار برای انجام پروژه در صورت لزوم تأسیس میکتی که سرمایهشر :شرکت پروژه - ۱۳
بوده و  گذارسرمایه یبرا یه مالیتوج یه داراک هاییپروژه طرح های خود گردان: - ۱۴

 .دهدیرا پوشش م گذارسرمایهنه ها و سود مورد نظر یهز ،از پروژه ید ناشیعوا
هایی که در صورت عدم حمایت )اعم از تضمین خرید پروژه طرح های غیر خود گردان: - ۱۵

 گذار نیست.محصول، تضمین حداقل تقاضا و سایر مشوق ها( دارای توجیه مالی برای سرمایه
ت یصالح یابیه در ارزک یانیو مشخصات متقاض یفهرست اسام فهرست کوتاه: - ۱۶
و  یاد فنشنهیپ) پروژه یطرح تجار شنهادید قرار گرفته و جهت ارائه پییمورد تأ گذارسرمایه

 شود.میاز آنها دعوت  (پروژه یمال
در مورد نحوه  گذارسرمایهو  پذیرسرمایهن یه بکاست  یقرارداد قرارداد واگذاری: - ۱۷

ن یو ا (۲)قانون الحاق  (۲۷)ن در چارچوب ماده یطرف هایمسئولیتت و حدود کیمال
 .ددگر یدستورالعمل منعقد م
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ه طرح یمت اولیننده قکن ییتع یا حقوقی یقیشخص حق ی:مت گذاریق کارشناس - ۱۸
متناسب در حدود  یارشناسک هیئتا ی یارشناس رسمکشامل  یقابل واگذار ا پروژهی

 یارگروه واگذارکبه انتخاب  یت حرفه ایصالح
گذاری که توسط کارشناس ی واهاروشقیمت فروش، اجاره و یا سایر  قیمت اولیه: - ۱۹

، قیمت روز و یا ارزش بازدهی قیمت گذاری بر اساس اسناد هزینه کرد طرح یا پروژه
 .گیردمیگذاری در طرح یا پروژه محاسبه شده و توسط کارگروه واگذاری مورد تأیید قرار سرمایه
 دستگاه مرکزی یا نمایندهکارگروهی که به ریاست باالترین مقام  کارگروه واگذاری: - ۲۰

تابعه ذیربط حسب مورد، نماینده وزارت  وی و عضویت معاون وی یا رییس دستگاه اجرایی
ریزی کشور، نماینده وزارت دادگستری امور اقتصادی و دارایی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه

 گردد.اه مرکزی تشکیل میو یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص رییس دستگ
 یین مقام دستگاه اجرایاست باالتریه به رک یارگروهک کارگروه واگذاری استان: - ۲۱
 ییو دارا ینده سازمان امور اقتصادینما ،نده استانداریت نمایو عضو ینده ویا نمای یاستان
ان و است یل دادگسترکنده اداره ینما ،استان ریزیرنامهبت و یرینده سازمان مدینما ،استان
 .ددگر یل مکیتش ییس دستگاه اجراییص ریارشناس صاحبنظر به تشخکنفر  یک

ی فنی، هاشاخصه در آن کگزارش ارزیابی است  گزارش تصمیم به واگذاری: - ۲۲
مورد بررسی قرار  ار پیشنهادی برای واگذاری پروژهکاقتصادی، مالی و قراردادی و ساز و 

اه اجرایی ه دستگاه بهره بردار با دستگک. در صورتی شودمیتهیه  گرفته و توسط دستگاه اجرایی
 .شودمیه مجری پروژه است( متفاوت باشد، این گزارش توسط دستگاه بهره بردار تهیه ک)

  یارگروه واگذارکو  ییدر دستگاه اجرا پروژه یواگذار ییار اجراکساز و  - ۲ماده 
 هاپروژه یم و نظارت بر انجام مراحل واگذاریبه منظور اتخاذ تصم یواگذار یارگروه هاک
 یم تیل و رسمکین دستورالعمل با حضور حداقل دو سوم اعضا تشیف مقرر در ایر وظایو سا

نظر  یاآراء بر مبن یحاضر و در صورت تساو یاعضا یت آرایثرکابر اساس  یریم گیتصم .ابدی
 ود:شمیر انجام یبه شرح ز یمراحل واگذار .گردد یاتخاذ م ،س استییه موافق نظر رک ییاعضا

ه خود را ب یشنهادیپ هایپروژه یبرا یم به واگذاریگزارش تصم ییدستگاه اجرا (الف
 .دینما یرسال ما یارگروه واگذارک

ثر کاقدام نموده و حدا یم به واگذاریگزارش تصم ینسبت به بررس یارگروه واگذارک (ب
ابالغ نموده و  یید را به دستگاه اجراییا عدم تأید ییجه تأینت یارکروز  ۱۰ظرف مدت 

 .دینما یاطالعات آنها را به سازمان ارسال م
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م ید گزارش تصمییبعد از تأ یارکروز  ۱۰لف است ظرف مدت کم ییدستگاه اجرا (ج
 گذارسرمایهند انتخاب ینسبت به شروع فرآ ی،ارگروه واگذارکتوسط  پروژه یبه واگذار

گهی( ا۴مطابق ماده )  .دیاقدام نما یفراخوان عموم ین دستورالعمل و انتشار آ
 ایهپروژهلف است فهرست کم ییدستگاه اجرا ،ن دستورالعملیا پس از ابالغ - ۱تبصره 
اه م یکرا ظرف مدت  یان واگذارکل عدم امیح دالیبا تصر یر قابل واگذاریو غ یقابل واگذار

روه ارگک .دیو سازمان اعالم نما یارگروه واگذارکن ماه به یان فروردیو پس از آن در هر سال تا پا
در  .دینما یو اعالم نظر م یماه فهرست اعالم شده را بررس یکثر ظرف مدت کحدا یارواگذ
ا سازمان یسازمان  ،دیننما پروژه یشنهاد به منظور واگذاریاقدام به پ ییه دستگاه اجراک یصورت
دستگاه  د ویاقدام نما یقابل واگذار هایپروژهن ییرأساً نسبت به تع تواندمیحسب مورد  یاستان
 .باشد یآن م یلف به اجراکم ییاجرا

 هایژهپروگر ینسبت به د ییو اجرا یاربرکه از لحاظ کر وابسته یغ هایپروژهدر  - ۲تبصره 
ته وابس هایپروژهباشد و در  یبطور مستقل مجاز م هاپروژه یواگذار ،طرح مستقل هستند یک

 .بالمانع است یارگروه واگذارک با مجوز ییبه تنها پروژه یواگذار
رد در خصوص کگزارش عمل ،ان هر ماهیموظف است در پا ییدستگاه اجرا - ۳تبصره 

 .دیو سازمان ارسال نما یارگروه واگذارکرا به  هاپروژه یند واگذاریشرفت فرآیپ
 یدر قانون بودجه سنوات یرقابل واگذا هایپروژهست یدر ل هاپروژهقرار گرفتن  - ۴تبصره 

 یص اعتبارات از سویرا در روند تخص یرییچ گونه تغیه ی،تا قبل از انعقاد قرارداد واگذار
 .ندک یجاد نمیربط ا یذ ییسازمان و دستگاه اجرا

 ،ییمصوب در دستگاه اجرا یدر صورت عدم وجود چارچوب قرارداد - ۵تبصره 
 سازمان به یابالغ یـ خصوص یت عمومکاز چارچوب موافقت نامه مشار تواندمی پذیرسرمایه
ن متن یبعنوان راهنما جهت تدو ،آن یو اصالحات بعد ۲۶/۱۲/۱۳۹۳مورخ  ۱۷۲۸۰۴شماره 

 د.یقرارداد استفاده نما
نًا یع یاستان یهاپروژهاستان در رابطه با  یارگروه واگذارکارات یف و اختیوظا - ۶تبصره 
 .است یارگروه واگذارکارات یف و اختیمطابق وظا
 یه منابع آن از اعتبارات ملک هایی)پروژهژه یو یو استان یمل هایپروژه یواگذار - ۷تبصره 

ع ه منابک هایی)پروژه یاستان هایپروژه یو واگذار یزکمر هایدستگاهبه عهده  شود(مین یتأم
تانداران اس .باشد یم یاستان ییاجرا هایدستگاهبه عهده  شود(مین یمتأ یآن از اعتبارات استان

 یمل هایپروژه یع در واگذاریبه منظور تسر هااستان ریزیبرنامهت و یریسازمان مد یو رؤسا
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ها روژهپ ییاسااستان را موظف به شن ییاجرا هایدستگاهتوانند  یم ،ه در استان واقع شده اندک
 مرتبط جهت ی(مل) یارگروه واگذارکنموده و گزارش را به  یم به واگذاریه گزارش تصمیو ته

 .ندیم ارسال نمایاتخاذ تصم
ارگروه ک ،متفاوت باشد ییبردار با دستگاه اجراه دستگاه بهرهک یدر صورت - ۸تبصره 

ه م بیه گزارش تصمیو ته یشنهاد واگذاریو پ شودمیل کیبردار تشدر دستگاه بهره یواگذار
 .باشدیز به عهده دستگاه بهره بردار مین یواگذار

 ،یمال ی،فن یهید گزارش توجیجد هایپروژه یلف است براکم ییدستگاه اجرا - ۹تبصره 
هار چوب مقررات ه و نسبت به اخذ مجوز در چیرا ته یطیست محیو ز یاجتماع ی،اقتصاد

گزارش  ،پروژه یند واگذاریفرآ یجهت ط ،دیجد پس از اخذ مجوز پروژه .دیموضوعه اقدام نما
 شود.میارائه  یارگروه واگذارکبه  ییتوسط دستگاه اجرا یم به واگذاریتصم

ن یتأم یه مقرر است از محل بودجه عمومک یدیجد هایپروژهطرح و  یبرا - ۱۰تبصره 
در  یعموم یدو نوبت آگه ا پروژهیامل طرح ک یبه منظور واگذار ییدستگاه اجرا ،عتبار شوندا

 یانجام م یان بخش خصوصیمتقاض یروز برا ۱۵راالنتشار با فاصله حداقل یثک یروزنامه ها
 یعموم یدو نوبت آگه نسبت به انجام ییدستگاه اجرا ی،در صورت عدم وجود متقاض .دهد
 یچ متقاضیه هک یدر صورت .دینما یاقدام م یت با بخش خصوصکگر به منظور مشارید

ژه شنهاد پرویپ ییدستگاه اجرا ،دیننما یور اعالم آمادگکمذ یدر چهار نوبت آگه گذاریسرمایه
 .دینما یمن اعتبار به سازمان ارسال یاخذ مجوز و تأم یبرا یهیهمراه مطالعات توجه د را بیجد

ن یزات و تأمین آالت و تجهینندگان ماشکنیتأم ،مشاوران ،ارانکمانیچنانچه پ - ۱۱تبصره 
د شده از ییمطالبات تأ یه داراک یا حقوقی یقیر اشخاص حقیا سایو  (نانسوریفا) ینندگان مالک

گذار هیعنوان سرماه ح شده در دستورالعمل بیتصر یواگذار یند رقابتیدولت باشند و در فرآ
 گذاریسرمایهعنوان ه ب یتکمشار یهابا درخواست آنان مطالبات آنها در روش ،انتخاب گردند

عنوان ه ن در روش فروش بیگردد ؛ همچنیمنظور م یشده و در مدل مال یتلق ه در پروژهیاول
 .شودیم یه پروژه تلقیمت اولیاز ق یپرداخت قسمت

 ،شدبا کگر مشترید هایپروژهدر عرصه با  یقابل واگذار وژهه پرک یدر صورت - ۱۲تبصره 
 .ر استیپذانکعرصه ام ین دستورالعمل بدون واگذاریا یهاآن پروژه به روش یواگذار

اجرا  یط تفاهم شده در قرارداد واگذاریبر اساس شرا ه پروژهک یدر صورت - ۱۳تبصره 
 شود.میاعاده  پروژه به دولت ،نشود

  ریزی و توسعه استان در فرآیند واگذاری پروژهوظایف سازمان و شورای برنامه - ۳ماده 
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سازمان وظیفه هماهنگی، پشتیبانی، راهبری، نظارت و پاسخگویی به استعالمات و ابهامات در 
دولت را بر عهده دارد. نظارت بر تئبه هی و تجمیع اطالعات و ارائه گزارش مراحل واگذاری پروژه

 ها به عهده سازمان استانی می باشد.حسن اجرای این دستورالعمل به عهده سازمان است و در استان
بردار های ملی و استانی که عرصه آن در اختیار دستگاه مجری یا بهرهدر واگذاری پروژه -تبصره 

هت های ذیربط جبروز تعارض، استانداران با دعوت و پیگیری از دستگاهباشد، در صورت نمی پروژه
 رفع مشکل، اقدامات الزم را انجام داده و نتیجه را به کارگروه واگذاری و سازمان اعالم می نمایند.

طرح  یابیگذار و ارزهیت سرمایصالح یابیارز) گذارسرمایهند انتخاب یفرآ - ۴ماده 
  (پروژه یتجار

 یق انتشار حداقل دو نوبت آگهیو از طر یند رقابتیفرآ یکد در یبا گذارسرمایهانتخاب 
منفرداً  ایًا کمرتبط مشتر یت هایراالنتشار و وبسایثک یدر روزنامه ها گذار،سرمایه ییشناسا

 هپروژ یطرح تجار یابیارز (ب گذارسرمایهت یصالح یابیارز (انجام شود و در دو مرحله الف
 :ردیر صورت پذیب زیو به ترت ی(ارکروز  ۱۰ثر ظرف مدت کهر مرحله حدا)

  گذار:سرمایهت یصالح یابیارز (الف
 یاگذارارگروه وکته منتخب یمکتوسط  متناسب با هر پروژه گذارسرمایه یتوان مال یبررس

 شود:میر انجام یدر صورت لزوم به شرح ز
ان یتوسط متقاض کاربرگ ها و ارائه مدارکل یمکت ،تیصالح یابیاسناد ارزافت یدر - ۱

 کییترونکبصورت ال یـ خصوص یت عمومکمشار یسامانه اطالع رسان یه پس از راه اندازک
 شود.میانجام 
 کان مهلت ارائه مداریقبل از پا یارکروز  ۱۰ثر تا کموظف است حدا ییدستگاه اجرا - ۲
جلسه پرسش و پاسخ را در صورت  یو برگزار د از محل پروژهیان بازدکام ،تیصالح یابیارز

 .لزوم فراهم آورد
ا یو اصالح  یارگروه واگذارکته منتخب یمکاربرگ ها و اسناد توسط ک یبررس - ۳

فهرست  هیو ته گذارسرمایهت یصالح یابیان در صورت لزوم و ارزیل آن توسط متقاضیمکت
ر یشده بر اساس موارد ز یابیمجموع اعتبارات ارز یبر مبنا یتوان مال یوتاه اشخاص داراک

  شود:میانجام  در پروژه گذاریسرمایهاز ینسبت به مبلغ برآورد مورد ن
 باال  یت نقد شوندگیت با قابلکیا اسناد مالیـ وجوه نقد  ۱ - ۳
یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر  هابانکشروط از سوی ـ تأیید اعتبار غیر م ۲ - ۳

 داخلی و خارجی 
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 ـ باالترین درآمد خالص سالیانه در اظهارنامه مالیاتی در یکی از پنج سال گذشته  ۳ - ۳
 (رمنقولیمنقول و غ)ثابت  یها ییـ ارزش دارا ۴ - ۳

 :شودمیر انجام یبه شرح ز (پروژه یو مال یشنهاد فنیپ) پروژه یطرح تجار یابیارز (ب
 یشنهاد طرح تجاریافت پیوتاه به منظور درکارسال دعوتنامه به اشخاص فهرست  - ۱
 یند واگذاریت در فرآکن شریو تضم پروژه
شنهاد ین پیمناسب تر ییو شناسا پروژه یطرح تجار یشنهادهاین و پیافت تضامیدر - ۲
 یارگروه واگذارکو اعالم نظر به  یارگروه واگذارکته منتخب یمکتوسط 
گر های مالی یا دیگذار منتخب توسط کارگروه واگذاری بر اساس شاخصتعیین سرمایه - ۳

گذار از محل اجاره یا کسب های متناسب اعم از مدت زمان بازپرداخت سرمایه سرمایهشاخص
پذیر پذیر یا ارزش فعلی میزان پرداختی به سرمایهاری آن به سرمایهقبل از واگذ درآمد از پروژه

 برداری از پروژهگذار )در حالت مناقصه( بعد از شروع بهره)در حالت مزایده( یا به سرمایه
 گذار توسط کارگروه واگذاری در صورت لزومتجدید تمام یا قسمتی از فرآیند انتخاب سرمایه - ۴

یابیارز ،متر از سه نفر باشندک ان در روش فروش پروژهیه متقاضک یدر موارد - ۱تبصره 
 شود.میه انجام یمت اولین قییها براساس تع
را بصورت مجزا در دو مرحله  پروژه یطرح تجار یابیارز تواندمی پذیرسرمایه - ۲تبصره 

 .انجام دهد یمال یابیو ارز یفن یابیارز
 یکن ماده را در یا« ب»و « الف»در بند  یابیمراحل ارز تواندمی پذیرسرمایه - ۳تبصره 

 .مرحله انجام دهد
مرحله  ،ندارند یفن یابیاز به ارزین پذیرسرمایهص یه به تشخک هاییپروژه یبرا - ۴تبصره 

 شود.میحذف  گذارسرمایهند انتخاب یاز فرآ یفن یشنهادهایپ یابیارز
ه ارائ پذیرسرمایهبه  گذارسرمایهد از طرف یجد شنهاد پروژهیه پک یدر صورت - ۵تبصره 

 ،الزم یل آن و اخذ مجوزهایمکاز تیو در صورت ن یاست با بررس یضرور پذیرسرمایه ،شود
د نیجاد فرآیپروژه مورد نظر را به منظور ا ،ن دستورالعملیاشاره شده در ا یندهایق فرآیاز طر
 .گذارد یبه فراخوان عموم گذارسرمایهنتخاب در ا یرقابت

گذار، مطالعه جامعی برای شناسایی، ارزیابی قبل از شروع فرآیند انتخاب سرمایه - ۶تبصره 
های مختلف بر اساس شرایط و ویژگی های کیفی و کمی، تخصیص و استراتژی های پاسخ ریسک

پذیر گذار، مشترک بین سرمایهپذیر، سرمایهسرمایهو مشخص نمودن مسئول هر ریسک ) هر پروژه
شود. این اطالعات در زمان انتخاب پذیر انجام میگذار و شخص ثالث( توسط سرمایهو سرمایه
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کار می هو وظایف طرفین قرارداد و تعیین دیگر مفاد و شرایط قراردادی ب هامسئولیتگذار، سرمایه
 .گیردمیسناد واگذاری پروژه مورد استفاده قرار ی اهاپیوستعنوان یکی از ه رود و ب
  پروژه یواگذار هایروش - ۵ماده 
و انتقال  برداریبهرهی شناخته شده از جمله ساخت، هاروشبر اساس  ی واگذاری پروژههاروش

(BOT ،ساخت ،)پذیر ، پرداخت اجاره به سرمایهبرداریبهره( و انتقالBOLT ،ساخت، انتقال ،)
(، Lease(، اجاره )BOO) برداریبهره(، ساخت، مالکیت و BTLگذار )پرداخت اجاره به سرمایه

(، O&Mو نگهداری ) برداریبهره(، مدیریت ROO) برداریبهرهتجهیز و بازسازی، مالکیت و 
(، مشارکت مدنی Concession(، واگذاری امتیاز )ROTو انتقال ) برداریبهرهازسازی، تجهیز و ب

(Joint Venture فروش و سایر ،)متناسب با پروژه قابل انجام است. هاروش 
 پروژه برداریبهرهدر زمان موظف به پرداخت اجاره  گذارسرمایهه کیی هاروشدر  - ۱تبصره 

را بر اساس  گذارسرمایهپروژه توسط  برداریبهرهی اجاره و هاسالمجاز است  پذیرسرمایهاست، 
د. در قرارداد منظور نمای پذیرسرمایهمدل مالی و شرایط رقابتی و با در نظر گرفتن صرفه و صالح 

 سال در نظر گرفته شود. کبیش از ی واندتمیپروژه  برداریبهرهی اجاره و هاسال
 نمی باشد. وزیرانهیئتنیازی به دریافت مجوز از  در روش فروش طرح یا پروژه - ۲تبصره 
  ه پروژهیمت اولین قییتع - ۶ماده 

قل می گذار منتدائم به سرمایهیی که در آن مالکیت پروژه بطور هاروشدر  تعیین قیمت اولیه پروژه
شوند و تعداد متقاضیان آن پروژه کمتر از سه نفر باشد، توسط کارشناس قیمت گذاری و با در نظر گرفتن 

محصوالت،  المللیبینعواملی چون خدمات طرح یا پروژه، فناوری مورد استفاده، بازار داخلی و 
ی هایشود. در پروژهم از داخلی و خارجی انجام میموقعیت طرح یا پروژه در مقایسه با رقبای تجاری اع

 شود، نیاز به تعیین قیمت اولیه پروژه ندارند.گذار منتقل نمیکه مالکیت آنها بطور دائم به سرمایه
سه یا بیشتر از آن باشد، تعیین قیمت  در صورتی که تعداد متقاضیان خرید پروژه - ۱تبصره 

ود. متقاضیان شیست و قیمت فروش پروژه از طریق رقابت بین متقاضیان تعیین میاولیه پروژه الزم ن
مذکور نباید دارای نفع مشترک باشند و در خصوص اشخاص حقوقی نیز ضمن داشتن شخصیت 
حقوقی مستقل و عدم وابستگی به یکدیگر، نباید دارای نفع مشترک، مدیر عامل و هیئت مدیره 

 درصد یا بیشتر باشند. ۱۰سهامداران مشترک به میزان  مشترک و همچنین سهامدار یا
پس از واریز به خزانه داری کل و از محل ردیف خاصی  درآمد ناشی از فروش پروژه - ۲تبصره 

وط به ی مربهاشود و نیز اعتبار ردیفمورد نظر پیش بینی می که برای این منظور برای دستگاه اجرایی
ای در قالب تسهیالت و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد طرح های تملک دارایی سرمایه
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ای و یا تبدیل به احسن ی تأمین مالی به سایر طرح های تملک دارایی سرمایههاروشو کمک و سایر 
 ت.نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه با سازمان قابل اختصاص اس

مشخص و  یا پروژه مشمول واگذاریطرح  یها یبده ،در روش فروش پروژه - ۳تبصره 
 شود.میمنتقل  گذارسرمایهبه  ،ابراز شده
ن ییه تعیمت اولیمتر از قکان گذارسرمایه یشنهادیپ یمت هایه قک یدر صورت - ۴تبصره 
ر از پنجاه شتیب یشنهادیمت پین قیباالتر ،در همان مرحله تواندمی یارگروه واگذارک ،شده باشد
مت ید قست درصیشتر از بیب یشنهادیمت پین قیو باالتر یه در مناطق عمومیمت اولیدرصد ق

 .دیمت برنده انتخاب نمایرا بعنوان ق ه در مناطق محرومیاول
امه ضیان با رعایت آیین ننسبت به تقسیط تعهدات متقا تواندمیکارگروه واگذاری  - ۵تبصره 

اجرایی نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری موضوع مصوبه شماره 
ی کلی اصل هاسیاستشورای عالی اجرای  ۱۳۸۷/ ۱۲/ ۱۸مورخ  ۶۳/ ۲/ ۲۰۶۳۲۹/  ۱۰۷۹۴۷

قبل  ور می بایستگذار منتخب اقدام نماید. برای این منظ( قانون اساسی، بعد از تعیین سرمایه۴۴)
 از شروع فرآیند واگذاری، امکان تقسیط تعهدات متقاضیان در آگهی واگذاری اعالم گردد.

 یواگذار یدوره ساخت قراردادها ین مالیتأم - ۷ماده 
تبار ر از اعیشور بغکل کاز منابع و بودجه  یچگونه اعتباریه در دوره ساخت پروژه (الف
 ذیرپسرمایهاز طرف  ،د محصول حسب موردیش پرداخت خرین و پین زمیمتأ یاز برایمورد ن

 .پرداخت نخواهد شد گذارسرمایهبه 
 یو ارتقا رید رقابت پذیقانون رفع موانع تول»  (۲۴)ماده  یت هایاستفاده از ظرف (ب

 ریسا یبرا یدولت هایبانکالت از یتسهها و اخذ  ییجهت فروش دارا« شور ک ینظام مال
 .ر استیانپذکن دستورالعمل امیدر ا ایسرمایه یها ییدارا کتمل یطرح ها
اده یار پکه ساز و یو سازمان بورس اوراق بهادار موظفند نسبت به ته یزکمر کبان (ج
 .ندیاقدام نما پروژه (سال ۱۰ یباال)بلند مدت  یاوراق بده یساز

و ورود سهام شرکت پروژه در بورس را جهت  سازمان بورس موظف است ساز و کار صندوق پروژه د(
تأمین مالی قراردادهای واگذاری پروژه تدوین نماید و سهام آن را عرضه عمومی نماید ؛ سهام مذکور توسط 

 ت پروژه خواهند بود.اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شده و این افراد بعنوان سهامداران شرک
 ر،پذیسرمایهن ماده از طرف یا یر شده در بندهاکالت ذین تسهیعدم تحقق تأم -تبصره 

به  موظف است نسبت گذارسرمایهنشده و  یتلق گذارسرمایهاز طرف  پروژه ین مالیبر تأم یمانع
 .دیدوره ساخت پروژه اقدام نما ین مالیتأم
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 فروش محصول پروژه ین مالیتأم - ۸ماده 
ایدار پذیر و تأیید سازمان، منابع مالی پبا پیشنهاد سرمایه الف( در راستای توجیه پذیری پروژه

ذیر پشود. سرمایهگذار پیش بینی میبرای پرداخت به سرمایه برداریبهرهو مطمئن در دوره 
بخش عمومی و ارزش خالص فعلی پرداختی به  موظف است با محاسبه بهای تمام شده در

 گذار، نسبت به تعیین میزان و نرخ واحد خرید تضمینی محصول پروژه اقدام نماید.سرمایه
هایی که هزینه محصول مستقیماً توسط استفاده کننده نهایی به در پروژه - ۱تبصره 

 از میزان تقاضای محصول پروژهحداقل معینی  تواندمیپذیر شود، سرمایهگذار پرداخت میسرمایه
و  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ۱۲را تضمین نماید و یا جهت توجیه پذیری )مطابق ماده 

 گذار پرداخت نماید.ارتقای نظام مالی کشور( بخشی از قیمت تمام شده محصول را به سرمایه
 ت: ، دو مکانیزم عملیاتی به شرح زیر قابل استفاده اسرای پیش بینی منابع خرید محصول پروژهب( ب
 گذار در طرح های خودگردان از کاربران نهایی توسط سرمایه دریافت بهای محصول پروژه - ۱
ر یغ یطرح هاجهت  یمستقل در قانون بودجه سنوات یف مالیدر نظر گرفتن رد - ۲

 (صیت تخصیبا اولو)خود گردان 
سازمان  ،زم هایانکن میشده در ا ینیش بیپ یدر صورت عدم تحقق منابع مال - ۲تبصره 

 یونند قانیت فرآیبا رعا) یر دولتیـ غ یت عمومکن مشاریتضام یجاد صندوق مالیار اکساز و 
 .آورد یرا فراهم م (س صندوقیتأس

 های واگذاری های قراردادمشوق  -۹ماده 
مجوزها و مشوق های ذیل را به  تواندمی پذیرسرمایه، در راستای تسهیل امور واگذاری پروژه

عهدآور ت پذیرسرمایهت پروژه ارائه نماید. این مشوق ها تنها در صورتی برای کو یا شر گذارسرمایه
 ار آن مشخص باشد.کساز و ه در مفاد قرارداد واگذاری پروژه پیش بینی شده و کاست 

و  د با موافقتیت تولیل ظرفکا یت یاز ظرف ید محصول بخشین خریارائه تضم - ۱
 حسب مورد یا سازمان استانیتعهد سازمان 

الت از ید محصول جهت اخذ تسهین خریو قرارداد آن و تضام پروژه قیاجازه توث - ۲
 یمل و صندوق توسعه هابانک
 ت از صدور مجوز صادرات محصولیحما - ۳
 یبخش عموم یر ساخت هایار قرار دادن زیا در اختیو  یفن یها کمکارائه  - ۴
 رانیا یاسالم یجمهور یزکمر کد محصول بر اساس شاخص بانیل نرخ خریتعد - ۵
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ل فروش محصو یبها هک یمت محصول در صورتین پرداخت مابه التفاوت قیتضم - ۶
ا یه با موافقت و تعهد سازمان ک ،مت تمام شده باشدیا قی ینید تضمیمت خریمتر از قک

 شود.میحسب مورد انجام  یسازمان استان
 گذارسرمایهتوسط  یمال ید در بازارهایت تولیظرف یان فروش گواهکام - ۷
 آالینده های زیست محیطیان استفاده از درآمد حاصل از فروش گواهی انتشار عدم کام - ۸
 یسات جانبیاز تأس برداریبهرهل در صدور مجوز احداث و یو تسه یارکهم - ۹
 پروژه یاصل یاربرکحسب مورد با حفظ  در پروژه یاقتصاد
پذیر شامل پیش پرداخت ها و پرداخت های آتی قرارداد از طریق گشایش تعهدات سرمایه - ۱۰

از محل پیش بینی اعتبارات و منابع  قدم بر سایر پرداخت های دستگاه اجراییاعتبار اسنادی و م
 ی مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی، تأمین و پرداخت می گردد.هاردیفها و دستگاه
لث ابه اشخاص ث منافع و تعهدات پروژه ،مستحدثات ،حقوق ،ازاتیامت یواگذار - ۱۱

 .د شده استییتأ پذیرسرمایهت آن توسط یه صالحک
 کمانند بان ایتوسعه هایبانکالت یو تسه یخارج نانسیافت فایبه در کمک - ۱۲
 المللیبین یمال یر نهادهایو و ساکا کبان ی،توسعه اسالم کبان ی،جهان

 ،را یافته به طرح در سال جاریدل اعتبار اختصاص معا تواندمی ییدستگاه اجرا - ۱۳
در نظر  با یالت اعتباریص اعتبار به عنوان تسهیبر اساس قانون بودجه و در سقف تخص

ت کثر در سقف ده سال با نرخ سود مشارکحدا از پروژه برداریبهرهگرفتن دوره ساخت و 
و  پول یشورا یق با نرخ مصوب اعالممنطب یو تخصص یتجار هایبانکور در کرشته مذ
 .قرار دهد گذارسرمایهار یعامل در اخت کق بانیاز طر ،اعتبار
  یواگذار ین قراردادهایتضام - ۱۰ماده 
 یو راهنما یدر چارچوب موافقتنامه قرارداد ابالغ یواگذار ین قراردادهاین طرفیتضام

 شود.مین ییمرتبط سازمان و حسب مورد هر قرارداد تع
 ها اربرگکراهنماها و  ،هادستورالعمل – ۱۱اده م

های همسان اربرگکسازمان موظف است نسبت به تهیه و ابالغ دستورالعمل ها، راهنماها و 
و  پذیرسرمایهارهای اجرایی و تبیین قوانین و مقررات و پاسخ به ابهامات کالزم و ارائه راه

 فراهم آورد. پذیرسرمایهی هادستگاهجهت آموزش ار الزم را کاقدام نموده و ساز و  گذارسرمایه
و  دیرس اقتصاد یب شورایتبصره به تصو ۳۰ماده و  ۱۲ه در کن دستورالعمل یا - ۱۲ماده 

 .گردد یاقتصاد م یشورا ۴/۷/۱۳۹۴مورخ  ۱۴۲۶۰۰ن مصوبه شماره یگزیجا



 

 

 

 

 

 اولپیوست

 ترمینولوژی

 هاحقوقی استان





 ۳۵۳ هاپیوست اول:  ترمینولوژی حقوقی استان

 

 

 مرجع تعریف واژه

های اجزای خوشه
 کسب و کار

های زنجیره تولید نظیر تولیدکنندگان و تمامی حلقه
کنندگان کاال و خدمات، های فعال و نیز تأمینبنگاه

 هایی کهها و نهادهای پشتیبان و اتحادیهخریداران، سازمان
 شوندبندی میدر واحدهای مرتبط و پشتیبان طبقه

نامه ساماندهی آیین
های ها و شبکهخوشه

گرای کسب و صادرات
ر کا

۳۵/ت۲۰۷۹۴شماره
 ۱۶/۲/۱۳۸۷ک ۰۱۴

 احتکار

صورت عمده، با تشخیص عبارت است از نگهداری کاال به
 فروشیمراجع ذیصالح و امتناع از عرضه آن به قصد گران

یا اضرار به جامعه پس از اعالم ضرورت عرضه از طرف 
 ربط. وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی

قانون نظام  ۶۰)ماده 
کشور مصوب  صنفی
۲۴/۱۲/۱۳۸۲) 

احکام دیوان 
 محاسبات

احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی. 
احکام قطعی آن است که درباره حساب صاحب جمع و در 

نماید. احکام اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم می
مقدماتی عبارت از قرارهایی است که قبل از صدور حکم 

نماید چه از امر به بعضی اقدامات می قطعی صادر و مقدمتاً
بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطالعات 
برای پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به حساب به موجب 

 شود. این قرارها ختم نمی

از قانون  ۸۳)ماده 
دیوان محاسبات 

مصوب 
۴/۱۲/۱۲۸۹) 

اخفا و امتناع از 
 خرید کاال

عرضه کاالی دارای نرخ رسمی  عبارت است از خودداری از
فروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفا و به قصد گران

کر تذ -امتناع از عرضه کاال به شرح زیر است: مرتبه اول 
کتبی، درج در پرونده واحد و عرضه کاال به نرخ رسمی. 

عرضه کاال به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو  -مرتبه دوم 
عالوه بر  -کاال. مرتبه سوم تا پنج برابر ارزش رسمی 

قطع تمام یا برخی خدمات  -های مرتبه دوم مجازات
 دولتی از سه تا شش ماه. 

از قانون  ۷)ماده 
تعزیرات حکومتی 

مصوب 
۲۳/۱۲/۱۳۶۷ ،

مجمع تشخیص 
 مصلحت(
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 مرجع تعریف واژه

 ارز

پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، 
 رونیکی استحوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکت

 که در مبادالت مالی کاربرد دارد.  
 

 قانون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز مصوب 

۳/۱۰/۱۳۹۲ 

ارزش کاالی 
 صادراتی

کاالی صادراتی پس از تسلیم اظهارنامه از طرف مأموران 
گیرد. ارزش کاالی گمرک مورد معاینه و ارزیابی قرار می

فروشی بازار از بهای عمده صادراتی در گمرک عبارت است
و باربندی و حمل و نقل متعلق  داخلی به اضافه هزینه بیمه

هایی که به آن کاال تا وصول به مرکز کشور و سایر هزینه
گیرد و هزینه باربری در گمرک و سایر عوارضی که تعلق می

شود نیز به این بها عالوه به گمرک خروجی پرداخت می
قانون واگذاری  ۵و در مواردی که طبق ماده گردد می

نامه اجرایی آن برای کاالی صادراتی معامالت ارزی و آیین
نرخ تعیین شده باشد ارزیابی گمرک با رعایت سایر مقررات 

های تعیین شده خواهد بود. ترتیب و مقررات براساس نرخ
ارزیابی و وظایف مأموران مربوط به شرحی است که در 

 نامه مذکور است. مت چهارم این آیینفصل دوم قس

نامه از آیین ۲۱۳)ماده 
اجرایی قانون امور 
گمرکی مصوب 

۲۰/۱/۱۳۵۱) 

 استان

واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی 
ه جوار با توجمعین، که از به هم پیوستن چند شهرستان هم

های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و به موقعیت
 شود.عی تشکیل میطبی

از قانون  ۹)ماده 
تعاریف و ضوابط 
 تقسیمات کشوری

مصوب 
۱۵/۴/۱۳۶۲) 
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 مرجع تعریف واژه

 استاندار

استانداران در قلمرو مأموریت خود نماینده عالی دولت 
شوند و مسئول اجرای سیاست عمومی دولت محسوب می
ریت خود هستند و در کلیه امور اجرایی استان در حوزه مأمو

 تامه و عالیه دارند. نظارت

از الیحه  ۲)ماده 
قانونی اختیارات 
استانداران کشوری 
جمهوری اسالمی 
ایران مصوب 

شورای  ۲۹/۳/۱۳۵۹
 انقالب(

 استخدام دولت
عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از 

 است. ها یا مؤسسات دولتی وزارتخانه

از  ۱)بند الف ماده 
قانون استخدام 
کشوری مصوب 

۳۱/۳/۱۳۴۵) 

 استراتژی )راهبرد(

چارچوبی است که مسیر حرکات و اقدامات اصلی را برای 
دستیابی به اهداف ترسیم کرده و چگونگی تخصیص کلی 

های مطلوب و خنثی منابع را برای بدست آوردن موقعیت
دارد. تدوین ن میکردن تهدیدها در حال و آینده بیا

گیری کلی و استراتژی مستلزم برگزیدن یک جهت
های جایگزین است و تخصیص منابع از میان چارچوب

چارچوبی را در اختیار مدیریت خواهد گذاشت که توان 
اجرایی و امکان برخورد بهینه با تغییرات محیطی را فراهم 

 می سازد.

مصوبه شماره 
مورخ  ۱۳۸۲۲۴

شورای  ۱۱/۱۱/۱۳۹۳
در خصوص  اقتصاد

نظام تهیه و تدوین 
 برنامه ششم توسعه 

 اعتبار
عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین 

های دولت به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامهبه
 رسد. تصویب مجلس شورای اسالمی می

قانون  ۷)ماده 
محاسبات عمومی 
کشور مصوب 

۱/۶/۱۳۶۶) 
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 مرجع تعریف واژه

 اعتبار دیون بالمحل

 های قابلعبارت است از اعتباری که برای پرداخت بدهی
ها و مؤسسات دولتی ی گذشته وزارتخانههالساپرداخت 

که در بودجه مربوط اعتباری برای آن منظور نشده است به 
 رسد. مصرف می

قانون  ۶)تبصره ماده 
محاسبات عمومی 

مصوب 
۱۵/۱۰/۱۳۴۹) 

 اعتبار هزینه
اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است  منظور

 دهد. که ارزش خالص را کاهش می

قانون تنظیم  ۷۷)ماده 
بخشی از مقررات 

مصوب  مالی دولت
۲۷/۱۱/۱۳۸۰) 

اعتبارات تملک 
 ایسرمایههای دارایی

کنند و به د میی جدید ایجاهاظرفیتاین اعتبارات  - ۱
ی موجود توسعه، افزایش عمر یا دوام هزینه این هاظرفیت

شوند و اعتبارات از محل درآمدهای عمومی تأمین می
ها چنانچه از محل درآمدهای اختصاصی تأمین شوند، از آن

 برند.نام می« سایر منابع»ی عمرانی تحت عنوان هاطرحدر 
ی است که منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخص - ۲

براساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که 
ا ب¸شود، طی مدت معین انجام می توسط دستگاه اجرایی

سعه های برنامه تواعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف
گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد صورت سرمایهساله بهپنج

گردد منابع مورد نیاز اجرای آن از اجرا می ایسرمایهدارایی 
ین تأم ایسرمایههای محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی

 گردد.شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم میمی

قانون تنظیم ۷۷ماده 
بخشی از مقررات 

 مالی دولت

 اعتبارات جاری

ه سالمنظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج
صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت به

های جاری دولت و همچنین هزینه نگه داشت تأمین هزینه
نی بیهای اقتصادی و اجتماعی دولت پیشسطح فعالیت

 شود. می

قانون برنامه و  ۶بند 
 بودجه
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 مرجع تعریف واژه

 امور زیربنایی

است که  ایسرمایههای ی تملک داراییهاطرحآن دسته از 
ی اقتصادی و تولیدی کشور هازیرساختموجب تقویت 

ی آب و خاک، عمران شهری و هاطرحگردد، نظیر می
های انرژی رسانی، ارتباطات و حمل و روستائی و شبکه

 نقل. 

 ۱۳۵)بند ج ماده 
قانون برنامه چهارم 
توسعه مصوب 

۱۱/۶/۱۳۸۳) 

 انواع پیمانکاران

بر حسب توان )پایه( به  ۳نواع پیمانکاران موضوع ماده ا
شوند: الف( نوع اول: پیمانکاران بندی میشرح زیر طبقه

حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که 
ها متعلق به اشخاص حقیقی الشرکه یا سهام آندرصد سهم

ایرانی باشد. ب( نوع دوم: پیمانکارانی که درصد مالکیت 
و  هاشهرداریها متعلق به دولت، یا سهام آن الشرکهسهم

های انقالب اسالمی یا دیگر مؤسسات و نهادها و ارگان
المنفعه باشد. پ( نوع سوم: مؤسسات عمومی و عام

های مشارکت و سایر پیمانکارانی که حائز شرایط نوع گروه
 شوند. اول و دوم نباشند نوع سوم محسوب می

نامه آیین ۵)ماده 
ندی و تشخیص بطبقه

صالحیت پیمانکاران 
 ۴/۱۲/۱۳۸۱مصوب 
 وزیران(هیئت

 اوراق بهادار

هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی  -
قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. 
شورا اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعالم خواهد کرد. 

ادار در متن این قانون معادل مفهوم ابزار مالی و اوراق به
 هم در نظر گرفته شده است

 ۱ماده  ۲۴. )بند 
قانون بازار اوراق 
بهادار مصوب 

۱/۹/۱۳۸۴) 
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 مرجع تعریف واژه

 اوراق مشارکت

نامی است که به موجب قانون با اوراق بهادار با نام یا بی
مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به قیمت اسمی 

ی مدت معین و برای تأمین بخشی از منابع مشخص برا
انتفاعی دولت مندرج  -ی عمرانیهاطرحمالی مورد نیاز 

در قوانین بودجه ساالنه کشور یا برای تأمین منابع مالی الزم 
برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط 

و مؤسسات و  هاشهرداریهای دولتی دولت، شرکت
المنفعه و ردولتی و مؤسسات عامنهادهای عمومی غی

های ی مذکور، شرکتهادستگاههای وابسته به شرکت
های تعاونی تولید منتشر سهامی عام و خاص و شرکت

گذارانی که قصد مشارکت در اجرای شود و به سرمایهمی
ی یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار هاطرح
 گردد. می

نامه آیین ۲)ماده 
ی قانون نحوه اجرای

 انتشار اوراق مشارکت
 ۱۸/۵/۱۳۷۷مصوب 
 وزیران(هیئت

قابل  اوراق مشارکت
 تبدیل به سهام

های سهامی عام منتشر و در اوراقی است که توسط شرکت
سررسید نهایی یا زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام 

 گردد.، تبدیل میق مشارکتهای موضوع طرح اوراشرکت

نامه آیین ۱ماده 
اجرایی قانون نحوه 
 انتشار اوراق مشارکت

  ۱۸/۵/۱۳۷۷مصوب 

قابل  اوراق مشارکت
 تعویض با سهام

های سهامی عام منتشر و در اوراقی است که توسط شرکت
های پذیرفته شده در سهام سایر شرکت سررسید نهایی با

 شود. سازمان بورس اوراق بهادار تعویض می

نامه از آیین ۱ماده 
اجرایی قانون نحوه 
 انتشار اوراق مشارکت

  ۱۸/۵/۱۳۷۷مصوب 

 آلودگی

 ستزیورود مستقیم یا غیرمستقیم مواد یا انرژی به محیط
بخش دارد یا ممکن است داشته که اثرات زیانان توسط انس
 آسیب ای که به منابع زنده و حیات آبزیانگونهباشد به

برساند، برای سالمت انسان خطر داشته باشد یا مانع 
 های مشروع از دریای خزر شود.استفاده

قانون کنوانسیون 
چارچوب حفاظت از 

دریایی  زیستمحیط
دریای خزر مصوب 

۱۰/۳/۱۳۸۴ 
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 مرجع تعریف واژه

 آلودگی آب

تغییر مواد محلول یا معلق یا تغییر درجه حرارت و دیگر 
خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آب در حدی که آن 
را برای مصرفی که برای آن مقرر است مضرر یا غیرمفید 

 سازد.

نامه جلوگیری از آیین
آلودگی آب مصوبه 

شماره 
هـ ۷۱/ت۱۸۲۴۱
 ۱۶/۳/۱۳۷۳مورخ 

 آلودگی خاک

ها بر آمیختن یک یا چند ماده خارجی به خاک یا پخش آن
سطح خاک به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا زیستی 
آن را به نحوی تغییر دهد که برای انسان یا سایر موجودات 

آور باشد. این تعریف، زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه زیان
ای آبرفتی و سنگی سطح زمین را نیز در بر هآلودگی پوشش

 گیرد.می

قانون حفاظت از 
خاک مصوب 

۴/۳/۱۳۹۸ 

 آلودگی هوا

ای هعبارت است از انتشار یک یا چند آالینده اعم از آالینده
ساز، بو و ساز و غیر یونجامد، مایع، گاز، پرتوهای یون

ساخت، به صورت طبیعی یا انسانصدا در هوای آزاد، به
رای ای تغییر دهد که بگونهار و مدتی که کیفیت هوا را بهمقد

شناختی سالمت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم
ن آور بوده و یا سبب از بی)اکولوژیکی( یا آثار و ابنیه زیان
 گردد.رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی

قانون هوای پاک 
 ۲۵/۴/۱۳۹۶مصوب 

های آلودگی
 محیطیزیست

هم را فرا زیستمحیطه هر عملی که موجبات آلودگی اقدام ب
 زیستمحیطنماید ممنوع است. منظور از آلوده ساختن 

عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا 
یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا 

حال انسان یا سایر آور به طوری که زیانبیولوژیک آن را به
 موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد 

( قانون ۹)ماده )
حفاظت و بهسازی 

مصوب  زیستمحیط
۲۸/۳/۱۳۵۳) 
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 مرجع تعریف واژه

 بخش

واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده 
جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوست چند دهستان 

و احیاناً  ل بر چندین مزرعه، مکان، روستاجوار مشتمهم
شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، 

آورد به اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می
نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، 

ها، نیل به اهداف و ارتباطات و دسترسی به سایر موقعیت
های دولت در جهت احیا امکانات طبیعی و ریزیبرنامه

استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن 
 تسهیل شود.

قانون تعاریف  ۶)ماده 
و ضوابط تقسیمات 

مصوب  کشوری
۱۵/۴/۱۳۶۲) 

 بخش تعاونی

قتصادی بر پایه های ادر نظام جمهوری اسالمی ایران، بخش
 زیریبرنامهسه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی همراه با 

 منظم و صحیح مبتنی است.
ها و مؤسسات تعاونی تولید شامل شرکت -بخش تعاونی 

و توزیع است که در شهرها و روستاها بر طبق ضوابط 
 شود.اسالمی تشکیل می

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این 
مطابقت نماید و از محدوده قوانین اسالمی خارج  فصل

نشود، و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شده و به 
زیان جامعه تمام نشود مورد حمایت نظام جمهوری اسالمی 

 ایران است.

اصل چهل و چهار 
قانون اساسی 

جمهوری اسالمی 
 ایران،

برنامه راهبردی 
 بخش/ فرابخش

 

اصلی بخش را برای تحقق  برنامه راهبردی، راهبردهای
نماید و های کالن مشخص تعیین میاهداف کمی شاخص

مشتمل بر منابع و اهداف کالن تعریف شده برای بخش، 
الزامات تعیین شده در اسناد باالدست و الزامات بین 

های کالن بخش در طول بخشی، اهداف کمی شاخص
 باشد.ی برنامه ششم میهالسا

مصوبه شماره 
ورخ م ۱۳۸۲۲۴

شورای  ۱۱/۱۱/۱۳۹۳
در خصوص  اقتصاد

نظام تهیه و تدوین 
 برنامه ششم توسعه
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 مرجع تعریف واژه

 برنامه ساالنه

منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که ساالنه تنظیم 
و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی 

ی هاسیاستها و گردد و ضمن آن در قالب هدفمی
های مشخص و ساله هدفرنامه عمرانی پنجمندرج در ب

 با اعتبار مربوط عملیات اجرایی ساالنه هر دستگاه اجرایی
 شود.تعیین می

 قانون برنامه و بودجه

برنامه عمرانی 
 سالهپنج

منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و 
ها و هدفرسد و ضمن آن به تصویب مجلسین می

ی توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت هاسیاست
شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و مشخص می

های دولتی و بخش همچنین منابعی که از طرف شرکت
گردد از یک طرف و خصوصی صرف عملیات عمرانی می

های عمرانی اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه
و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت های دولتی شرکت

 گردد.بینی میهای مذکور پیشوصول به هدف

 قانون برنامه و بودجه

 برنامه عملیاتی
مجموعه اقداماتی است که برای دستیابی به اهداف 

، برآورد منابع بندیزمانموردنظر باید انجام گیرد و شامل 
 باشد.مورد نیاز، و روش انجام کار می

مصوبه شماره 
مورخ  ۱۳۸۲۲۴

شورای  ۱۱/۱۱/۱۳۹۳
در خصوص  اقتصاد

نظام تهیه و تدوین 
 برنامه ششم توسعه 

 ریزیبرنامه

فرآیندی است هوشمندانه که طی آن مدیریت  ریزیبرنامه
یک نظام، اهداف نظام را برای زمان موردنظر تعیین و 

هداف گیری برای نیل به اهای تصمیمراهبردها و چارچوب
های موجود و قابل تعیین شده را با توجه به محدودیت

 کند.بینی در طی برنامه، مشخص میپیش

مصوبه شماره 
مورخ  ۱۳۸۲۲۴

شورای  ۱۱/۱۱/۱۳۹۳
در خصوص  اقتصاد

نظام تهیه و تدوین 
 برنامه ششم توسعه 
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 مرجع تعریف واژه

 بهای ارز
 جمهوریباالترین نرخ اعالمی ارز که توسط بانک مرکزی 

 گردد.اسالمی ایران در زمان کشف اعالم می

 قانون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز مصوب 

۳/۱۰/۱۳۹۲ 

 پدیدآوری
شامل مراحل مطالعات توجیهی، مطالعات تعیین روش 

، طراحی پایه، طراحی تفصیلی و اجرای پروژه تدارک پروژه
 است

نامه اجرایی ماده آیین
( قانون احکام ۳۴)

های دائمی برنامه
کشور )نظام  توسعه

فنی و اجرایی یکپارچه 
کشور( مصوبه شماره 

ه  ۵۷۶۹۷/ت ۲۵۲۵۴
 ۸/۳/۱۴۰۰مورخ 

 پسماند

 شودبه مواد جامد، مایع و گاز )غیر از فاضالب( گفته می
ان صل از فعالیت انسکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم حا

ه شود. پسماندها ببوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می
 شوند:پنج گروه تقسیم می

قانون مدیریت 
پسماندها مصوب 

۲۰/۲/۱۳۸۳ 

تأسیسات زیربنایی و 
های اصلی و شریان

 حیاتی کشور

آن گروه از مستحدثات هستند که ضامن تأمین نیازهای 
طوط انتقال نفت و گاز و اصلی مردم نظیر آب، برق، خ

ها هنگام وقوع بالیای طبیعی، ارتباطات بوده و فقدان آن
رسانی، ارتباطات و تأمین نیازهای نخستین امر اطالع
ها و سازد. سدها، پلدیدگان را دچار اختالل میمصیبت
های ارتباطی اصلی، های بزرگ واقع در مسیر شریانتونل

از و خطوط انتقال آب و های تقویت فشار آب و گایستگاه
 د.آینبرق از جمله این تأسیسات زیربنایی به حساب می

از  ۱)بند پ ماده 
نامه اجرایی بند م آیین

قانون  ۱۳تبصره 
کل  ۱۳۷۹بودجه سال 

کشور مصوب 
۲۶/۴/۱۳۷۹ 

 وزیران(هیئت
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 مرجع تعریف واژه

 تجارت الکترونیک

توان تجارت الکترونیکی را انجام ترین تعریف میدر ساده
های الکت روی کی دانست. وسیله سامانهرت بهامور تجا

عنوان شرکت تحقیقاتی و ای گارتنر بهگروه مشاوره
ای معتبر، تجارت الکترونیکی را میزان استفاده یک مشاوره

های ایجاد شده توسط شبکه اینترنت و شرکت از فرصت
اند. سازمان توسعه و های مرتبط معرفی نمودهفناوری
ی نیز تجارت الکترونیک را انجام های اقتصادهمکاری

تجارت )خرید و فروش کاال و خدمات( از طریق اینترنت، 
)خواه کاالها و خدماتی که قابلیت ارائه و تحویل از طریق 

هایی که ندارند( خرید، فروش و اینترنت را دارند و خواه آن
 داندمبادله کاال، خدمات و اطالعات از شبکه می

ضمیمه سند راهبردی 
ام جامع فناوری نظ

اطالعات مصوب 
 وزیرانهیئت

 سازیتجاری
اده استف های ممکن طرح و پروژهفرایندی که از تمام ظرفیت

رای پذیری بکند تا منافع مالی بیشتری در جهت توجیهمی
 گذاری آن ایجاد کند.سرمایه

نامه اجرایی ماده آیین
( قانون احکام ۳۴)

های دائمی برنامه
کشور )نظام  وسعهت

فنی و اجرایی یکپارچه 
کشور( مصوبه شماره 

ه  ۵۷۶۹۷/ت ۲۵۲۵۴
 ۸/۳/۱۴۰۰مورخ 

 تخصیص آب

های عبارت از میزان آبی است که در هر یک از محدوده
های ورودی به آبریز و همچنین آبهای مطالعاتی و حوضه
ات ها و امکانومی آب، با توجه به تواناییکشور، از منابع عم

کنندگان ها و با لحاظ حقوق مصرفمنابع آب هر یک از آن
قبلی و همچنین با لحاظ ایجاد تعادل بین منابع و مصارف 
آب، در اختیار متقاضیان مصارف مختلف قرار گرفته و این 
مجوز توسط کمیسیون تخصیص آب وزارت نیرو صادر 

 شود.می

 ۴یل ماده ذ ۲-۴بند 
دستورالعمل اجرایی 
تخصیص آب ابالغ 

شماره 
۱۰۰/۱۰/۱۴۰۶۷ 
 ۱۰/۳/۱۳۸۲مورخ 

 وزارت نیرو
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 مرجع تعریف واژه

 تشکل

های محلی روستایی، عشایری و ها و گروهتشکل
های مردم نهاد تخصصی که برای تحقق اهداف سازمان

مشخص و مشترک مرتبط با حفاظت، احیا، اصالح و 
و منابع طبیعی در چارچوب قوانین و  زیستبهسازی محیط

 .باشندمی مقررات، دارای مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی

نامه اجرایی بند آیین
( قانون ۲۹)ب( ماده )

احکام دایمی 
های توسعه برنامه

کشور مصوبه شماره 
ه۵۵۳۹۲/ت۱۵۵۰۱۲
 ۲۱/۱۱/۱۳۹۷ـ مورخ 

های تشکل
 برداریبهره

های برداری، شرکتهای بهرهرت است از شرکتعبا
های مردمی که های مردمی آبیاری و یا گروهاقماری و تشکل

 کنند.برداری از آب مشارکت میدر فرایند مدیریت بهره

نامه عملیاتی آیین
واگذاری اشتراک آب 

مصوبه شماره 
۱۰۰/۳۶۵۱/۷۵۳۷۰ 

 ۱۰/۶/۱۳۷۵مورخ 
 وزارت نیرو

 های مردم نهادتشکل

هاد مدنی نهادی غیردولتی است که به منظور فعالیت در ن
راستای توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایجاد شده یا 

 شود.می
منظور از غیردولتی، عدم وابستگی به دولت و  -تبصره 

نهادهای حاکمیتی، عدم دخالت دولت و نهادهای 
حاکمیتی در تأسیس، اداره و استمرار و همچنین عدم 

مات و مسئوالن و کارکنان دولتی و نهادهای فعالیت مقا
حاکمیتی با استفاده از جایگاه حقوقی خود، به عنوان 

 مؤسس یا عضو است.

های نامه تشکلآیین
 مردم نهاد مصوبه 

شماره  
 ۵۱۳۰۵/ت۶۷۷۳۵
   ۶/۶/۱۳۹۵هـ  مورخ 
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 مرجع تعریف واژه

 تعاونی

هایی که حیطه فعالیت آنها مرتبط با حوزه تعاونی
و منابع طبیعی بوده و توسط وزارت تعاون،  زیستمحیط

کار و رفاه اجتماعی یا وزارت جهادکشاورزی ثبت و دارای 
 باشند.مجوز فعالیت می

نامه اجرایی بند آیین
( قانون ۲۹)ب( ماده )

احکام دایمی 
های توسعه برنامه

کشور مصوبه شماره 
ه۵۵۳۹۲/ت۱۵۵۰۱۲
 ۲۱/۱۱/۱۳۹۷ـ مورخ 

ی هاتملک دارایی
 مالی

اند و طور عمده از سایر واحدهای نهادیهای مالی بهدارایی
شوند. از این رو برای طرف مقابل جزو تعهدات تلقی می

تمامی داد و ستدهایی را که دارایی مالی در اختیار دولت را 
 شود.های مالی نامیده میدهند، تملک داراییافزایش می

مالی  هایتملک داراییبندی فعلی بودجه ایران در نظام طبقه
 شود:شامل اقالم زیر می

 بازپرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی؛
 بازپرداخت تعهدات ارزی؛

 بازپرداخت تسهیالت خارجی؛
 ؛بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

 بازپرداخت دیون دولت به نهادهای غیر پولی داخلی.

نظام آمارهای مالی 
دولت، مرکز 

های مجلس هشپژو
شورای اسالمی، 

۱۳۸۲ 

 تنخواه گردان خزانه

عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که به موجب قانون 
اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای 
رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور 

گردد و منتها تا پایان سال واریز صادی و دارایی داده میاقت
 گرددمی

قانون  ۲۴. )ماده 
محاسبات عمومی 
کشور مصوب 

۱/۶/۱۳۶۶) 



 یقانون نینظم نو در سیستان و بلوچستانو استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۳۶۶

 

 

 مرجع تعریف واژه

 توسعه پایدار
توسعه به نحوی که نیازهای نسل کنونی را بدون به مخاطره 

های بعدی برای برآوردن ¬انداختن توانایی نسل
 کند.¬أمین نیازهایشان، ت

سند راهبردی توسعه 
گردشگری مصوبه  

/ ت  ۶۶۶۳۴شماره 
هـ مورخ  ۵۵۲۹۳
۱۶/۶/۱۳۹۹ 

ها و توسعه خوشه
های شبکه

 گراصادرات

های موجود بالفعل یا ها و شبکهتبدیل یا توسعه خوشه
 گرا.های صادراتها و شبکهبالقوه به خوشه

نامه ساماندهی آیین
های ها و شبکهخوشه

گرای کسب و صادرات
کار 

۳۵/ت۲۰۷۹۴شماره
 ۱۶/۲/۱۳۸۷ک ۰۱۴

تولید کنندگان 
کوچک و متوسط 

 ایرانی

( نفر و مشاغل ۵۰تولیدکنندگان با اشتغال کمتر از )
های صنعت، خانگی که مجوز فعالیت از یکی از وزارتخانه

معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون،کار و رفاه 
ته و یا دارای معرفی های صنفی داش اجتماعی یا اتحادیه

های تولیدی و یا مراجع ذیصالح دیگری  نامه از اتحادیه
که برابر قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت 

 نامه را داشته باشند. واحدهای تولیدی موضوع این آیین

نامه اجرایی ماده آیین
( قانون بهبود ۱۶)

مستمر محیط کسب و 
کار مصوبه شماره 

 ۵۰۰۹۳/ت ۱۵۴۰۱
 ۱۳/۲/۱۳۹۴هـ مورخ 
 وزیرانهیئت

جواز امتیاز علمی 
(patent) 

حق انحصاری که از طرف دولت جهت استفاده، تولید یا 
فروش یک محصول یا فرایند خاصی به یک شرکت اعطا 

 شود.می
حق انحصاری استفاده از یک اختراع است که دولت )یا  -

مدت  سازمان( به مخترع در مقابل افشای اختراع برای
 نماید.معین اعطا می

فرهنگ واژگان نظام 
 کشور. فنی و اجرایی
 



 ۳۶۷ ها:  ترمینولوژی حقوقی استاناولپیوست 

 

 

 مرجع تعریف واژه

 جواز تأسیس

مجوزی که وزارت صنایع و معادن برای ایجاد شهرک 
 نماید.صادر می صنعتی

طرف قرارداد: شخص حقوقی که برای ایجاد و  - ه
( ۲ماده )« الف» وع بند برداری از واحدهای موضبهره

نسبت به انعقاد قرارداد با دارنده جواز تأسیس و پروانه 
 برداری اقدام نماید.بهره

نامه اجرایی ماده آیین
( قانون تنظیم ۱۱۱)

بخشی از مقررات 
 مالی دولت

۴۰/ت۲۴۱۱۰شماره
 ۷/۲/۱۳۸۸ک ۵۸۳

های گیریجهت
 یاصل

های اصلی، تالش برای تحول نظام در گیریجهت
های مختلف و در مسیر حرکت به طرف جامعه عرصه

ها گیریکند. این جهتانداز( را مشخص میآرمانی )چشم
برگرفته از نتایج مطالعات نحوه حرکت برای نیل به 

روی های پیشانداز بلند مدت است و در واقع چالشچشم
انداز مطلوب آینده، و ق چشمکشور است، که برای تحق

 های آن باید وجهه همت قرار داده شود. تحقق هدف

مصوبه شماره 
مورخ  ۱۳۸۲۲۴

شورای  ۱۱/۱۱/۱۳۹۳
در خصوص  اقتصاد

نظام تهیه و تدوین 
 برنامه ششم توسعه 

 

 حقوق ورودی

چهار درصد ارزش گمرکی کاالهای وارداتی به اضافه سود 
زیران وی است که طبق قوانین مربوط توسط هیئتبازرگان

شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در تعیین می
نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و جداول ضمیمه آیین

 گردد. واردات درج می

 ۱)بند ج ماده 
نامه اجرایی قانون آیین

اصالح مواردی از 
قانون برنامه سوم... 

مصوب 
۲۸/۱۲/۱۳۸۱ 

 وزیران(هیئت

 حوزه روستایی

ای متشکل از چند آبادی همجوار و مرتبط با هم مجموعه
در قلمرو جغرافیایی و فرهنگی همکن با عملکردهای 
تقریباً همسان در یک کانون جمعیتی برتر با جمعیت 

مورخ  ۳۹۳۲/۳۱۰حداکثر پنج هزار نفر)مصوبه شماره 
 یران(.شورای عالی شهرسازی و معماری ا ۳۰/۱۱/۱۳۷۸

نامه اجرایی ماده آیین
( قانون برنامه ۱۹۴)

پنجم توسعه مصوبه 
/ت ۳۰۶۶۱شماره 

هـ مورخ  ۴۸۹۴۷
۱۵/۲/۱۳۹۲ 

 وزیرانهیئت



 یقانون نینظم نو در سیستان و بلوچستانو استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۳۶۸

 

 

 مرجع تعریف واژه

 خسارت
هرگونه ضرر و زیان مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از آلودگی 

 یا تخریب خاک.

قانون حفاظت از 
خاک مصوب 

۴/۳/۱۳۹۸ 

 خوشه صنعتی

رکز در یک منطقه جغرافیایی که واحدهای کسب و کار متم
های یکدیگر،محصوالت و یا با همکاری و تکمیل فعالیت

کنند و از چالش ها خدمات مشترکی را تولید و ارایه می
 فرصت های مشترکی نیز برخوردارند.

نامه اجرایی ماده آیین
( قانون برنامه ۱۹۴)

پنجم توسعه مصوبه 
/ت ۳۰۶۶۱شماره 

هـ مورخ  ۴۸۹۴۷
۱۵/۲/۱۳۹۲  

های خوشه
گرای کسب صادرات

 و کار

صورت مستمر هایی که بخشی از محصوالت آنها بهخوشه
 شند.باگردند یا دارای پتانسیل صادرات میو منظم صادر می

نامه ساماندهی آیین
های ها و شبکهخوشه

گرای کسب و صادرات
کار 

۳۵۰۱۴/ت۲۰۷۹۴
 ۱۶/۲/۱۳۸۷ک 

های کسب و خوشه
 کار

های کسب و کار که در یک مکان گاهای از بنمجموعه
جغرافیایی یا ملی در تولید و عرضه یک یا چند محصول 
)کاال و خدمت( مشابه یا مرتبط و یا مکمل فعالیت 

صورت شرکتی با شخصیت حقوقی نمایند. هر خوشه بهمی
شود و سرمایه آن متعلق به مستقل تشکیل و اداره می

 های یاد شده است..بنگاه

ساماندهی  نامهآیین
های ها و شبکهخوشه

گرای کسب و صادرات
کار 

۳۵/ت۲۰۷۹۴شماره
 ۱۶/۲/۱۳۸۷ک ۰۱۴



 ۳۶۹ ها:  ترمینولوژی حقوقی استاناولپیوست 

 

 

 مرجع تعریف واژه

 دارایی ثابت

آالت و تجهیزات، زمین و ساختمان، سرمایه، اموال، ماشین
های بلندمدت )در گذاریاستهالک انباشته، سرمایه

های بلندمدت های فرعی و وابسته( دریافتنیشرکت
یافتنی و تجاری، دریافتنی از مدیران ها و اسناد در)حساب
، ها(های وابسته و عضو گروه و سایر دریافتنیو شرکت

سرقفلی، حق اختراع، عالئم تجاری و مخارج انتقالی به 
 های آتی. دوره

نامه آیین ۴)بند د ماده 
بندی و تشخیص طبقه

صالحیت پیمانکاران 
 ۴/۱۲/۱۳۸۱مصوب 
 وزیران(هیئت

 ایسرمایههای دارایی
 ای است که طیهای تولید شده یا تولید نشدهمنظور دارایی

مدت بیش از یک سال در فرایند تولید کاال و خدمات به 
 رود. کار می

قانون تنظیم  ۷۷ماده 
بخشی از مقررات 

 مالی دولت

 درآمد اختصاصی

مومی کشور مصوب قانون محاسبات ع ۱۴براساس ماده 
، درآمد اختصاصی عبارت است از ۱۰/۶/۱۳۶۶

درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف 
خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی 

گردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال منظور می
پس از تصویب این قانون، بودجه اختصاصی را حذف 

 نماید. 

 قانون محاسبات
عمومی کشور مصوب 

۱۰/۶/۱۳۶۶. 

های درآمد شرکت
 دولتی

عبارت است از درآمدهایی که در قبال ارائه خدمت یا فروش 
های مذکور به موجب هایی که شرکتکاال و سایر فعالیت

ها هستند عاید آن قوانین و مقررات مجاز به انجام آن
 گردد. ها میشرکت

قانون  ۱۵)ماده 
محاسبات عمومی 

صوب کشور م
۱/۶/۱۳۶۶) 

 

 درآمد عمومی

ها و مؤسسات دولتی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه
های دولتی و درآمد حاصل از و سود سهام شرکت و مالیات

انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه 
 شود. کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می

 قانون ۱۰)ماده 
محاسبات عمومی 
کشور مصوب 

۱/۶/۱۳۶۶) 



 یقانون نینظم نو در سیستان و بلوچستانو استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۳۷۰

 

 

 مرجع تعریف واژه

 درخواست وجه

سندی است که مدیر امور مالی دیوان محاسبات برای 
های صادر شده منظور پرداخت حوالهدریافت وجه به

هایی که به موجب این قانون و سایر پرداخت ۲موضوع ماده 
قانون از محل بودجه مورد عمل عهده خزانه در وجه حساب 

م گردد، تنظیبانکی دیوان محاسبات صادر می هاییا حساب
 نماید. می

نامه مالی، آیین ۳)ماده 
محاسباتی و معامالتی 
دیوان محاسبات 

 (۹/۶/۱۳۷۲مصوب 

 دستگاه دولتی

ا، همنظور از دستگاه دولتی در این قانون کلیه وزارتخانه
های دولتی، مؤسسات و نهادهای مؤسسات، شرکت

و هرگونه سازمان یا  هایشهردارعمومی غیردولتی، 
ای است که به نحوی از اعتبارات کل کشور یا مؤسسه

زیران از ونامه هیئتاعتباراتی که به موجب قانون یا تصویب
 شوند. مند میگردد بهرهمحل درآمد عمومی تأمین می

از  ۲ماده  ۴)تبصره 
نامه قانون آیین

استخدامی دیوان 
 محاسبات کشور

 (۷/۷/۱۳۷۰مصوب 

 دستگاه مرکزی

( قانون ۵های اجرایی موضوع ماده )واحد مرکزی دستگاه
مشمول این  -۱۳۸۶مصوب  -مدیریت خدمات کشوری 

نامه که به تشخیص سازمان و طبق مقررات، وظیفه آیین
 راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارد.

نامه اجرایی ماده آیین
( قانون احکام ۳۴)

های دائمی برنامه
کشور )نظام  توسعه

فنی و اجرایی یکپارچه 
کشور( مصوبه شماره 

ه  ۵۷۶۹۷/ت ۲۵۲۵۴
 ۸/۳/۱۴۰۰مورخ 

دستگاه مسئول 
 برداریبهره

منظور دستگاهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح 
اری بردبهره عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به

گردد این دستگاه ممکن است همان و نگهداری از آن می
 دستگاه اجراکننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد.

قانون برنامه و ۱۲بند 
 بودجه



 ۳۷۱ ها:  ترمینولوژی حقوقی استاناولپیوست 

 

 

 مرجع تعریف واژه

 حسابذی

قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  ۳۱براساس ماده 
حساب مأموری است که به موجب حکم ، ذی۱۰/۶/۱۳۶۶

رایی از بین مستخدمین رسمی وزارت امور اقتصادی و دا
منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی واجد صالحیت به

ها الزم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارت خانه
ی اجرایی هادستگاههای دولتی و و مؤسسات و شرکت

محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این 
مشروحه ذیل  شود و انجام سایر وظایفسمت منصوب می

نظارت بر امورمالی و  - ۱عهده خواهد داشت: را به
ها بر طبق قانون و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب

 - ۲ها ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سالمت آن
داری و تحویل نگاه - ۳نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی 

 - ۴ر، ها و اوراق بهاداها و سپردهو تحول وجوه و نقدینه
داری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور. نگاه

 حساب زیر نظر رئیس دستگاه اجراییذی - ۱تبصره 
حساب ذی - ۲دهد. تبصره وظایف خود را انجام می

این  ۵مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 
مومی دریافت قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد ع

دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با می
 موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.

قانون محاسبات 
عمومی کشور مصوب 

۱۰/۶/۱۳۶۶. 
 



 یقانون نینظم نو در سیستان و بلوچستانو استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۳۷۲

 

 

 مرجع تعریف واژه

 رشته کشاورزی

کاری و دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل
کاری، آبیاری، بهسازی و اصالح اراضی، احداث درخت

استخرهای پرورش و تکثیر ماهی، مالچ پاشی  ها وحوضچه
و تثبیت شن روان، عملیات به زراعی، کاشت و برداشت 
محصوالت عمده و استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مراتع 
دست کاشت، کارهای دامپزشکی، ایجاد فضای سبز و 
نگهداری آن، کارهای دامپروری شامل )مرغ داری، 

 و و آبزیان اری(، شیالتگاوداری، زنبور داری و گوسفند د
 نظایر آن. 

 ۶)بند خ ماده 
بندی و نامه طبقهآیین

تشخیص صالحیت 
پیمانکاران مصوب 

۴/۲/۱۳۸۱ 
 وزیران(هیئت

 روستا

ی تزیسمحیطواحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ 
ه دی( همگن بود)وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصا

که با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل 
خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در  ۲۰تعداد 

جا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دائمی آن آن
ای هطور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیتبه

صنایع طور اعم و کشاورزی، دامداری، باغداری به
اشته ها اشتغال دروستایی و صید یا ترکیبی از این فعالیت

عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده باشند و در عرف به
 شده است.می

قانون تعاریف  ۲)ماده 
و ضوابط تقسیمات 

مصوب  کشوری
۱۵/۴/۱۳۶۲) 

روستای هدف 
 گردشگری

ی که از جاذبه های تاریخی، طبیعی و فرهنگی برای روستای
بازدید و یا اقامتگردشگران برخوردار است. فهرست این 
روستاها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 

 می رسد. وزیرانهیئتو گردشگری به تصویب 

نامه اجرایی ماده آیین
( قانون برنامه ۱۹۴)

پنجم توسعه مصوبه 
/ت ۳۰۶۶۱شماره 

هـ مورخ  ۴۸۹۴۷
۱۵/۲/۱۳۹۲ 

 وزیرانهیئت
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 مرجع تعریف واژه

 روستایی
ا ساکن است، تعریف روست طور ثابت در روستاکسی که به

وب مص مطابق قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
 باشد.می - ۱۳۶۲

 ۱بند الف ماده 
 اجتماعی نامه بیمهآیین

روستاییان و عشایر 
 ۴/۱۱/۱۳۸۳مصوب 
 وزیران(هیئت

 روش اجرایی مناسب

دهی و ترکیب روش بهینه انجام کارها و نحوه سازمان
که با  های خدمات موردنیاز در دوره عمر پروژهحوزه

مشخص کردن دامنه کاری، ارتباطات قراردادی، محدوده 
نفع، تأمین های عوامل ذینقشها و تعهدات، مسئولیت

برداری منابع مالی، در مراحل پیدایش، پدیدآوری و بهره
 شود.وساز انتخاب میگذاری و ساختهای سرمایهپروژه

نامه اجرایی ماده آیین
( قانون احکام ۳۴)

های دائمی برنامه
کشور )نظام  توسعه

یی یکپارچه فنی و اجرا
کشور( مصوبه شماره 

ه  ۵۷۶۹۷/ت ۲۵۲۵۴
 ۸/۳/۱۴۰۰مورخ 

 روش تدارک پروژه

های دستیابی به اهداف مطالعاتی که از طریق آن بهترین راه
گذاری، و کسب بیشترین ارزش در برابر میزان سرمایه پروژه

(ها ها و خطرپذیری )ریسکبا در نظر گرفتن محدودیت
شود و پس از طی مراحل ارزیابی و مقایسه شناسایی می

ها، تصمیم در مورد روش تأمین مالی و روش اجرایی گزینه
 شود.مناسب گرفته می

نامه اجرایی ماده آیین
( قانون احکام ۳۴)

های دائمی برنامه
کشور )نظام  توسعه

ه پارچفنی و اجرایی یک
کشور( مصوبه شماره 

ه  ۵۷۶۹۷/ت ۲۵۲۵۴
 ۸/۳/۱۴۰۰مورخ 

 روش طرح و ساخت

که طبق آن، طراحی )تمام  روشی برای اجرای طرح یا پروژه
یا بخشی از طراحی پایه و طراحی تفصیلی(، تأمین مصالح 

ها، ساختمان، و تجهیزات و خدمات فنی مربوط به آن
های کارایی و سایر خدمات شاندازی، آزماینصب، راه

صورت توأم توسط یک پیمانکار ها بهجنبی مربوط به آن
 شود. صنعت ساخت انجام می

 ۳بند الف ماده 
نامه تشخیص آیین

صالحیت پیمانکاران 
طرح و ساخت 

  ۲۱/۱/۱۳۸۴مصوب 
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 مرجع تعریف واژه

های نوین و روش
 های جدیدفناوری

های جدید علمی و هایی که براساس یافتهکلیه روش
موجب حداکثر بازیابی مواد و  های نوینکارگیری فناوریهب

ی شوند. از قبیل تبدیل زیستمحیطهای حداقل آلودگی
پسماندها به کودهای زیستی، بازیافت انرژی، دفن بهداشتی 

 و مهندسی به تشخیص کارگروه ملی.

نامه اجرایی بند آیین
( ۱۹۳ماده )« الف»

امه پنجم قانون برن
توسعه 

۴/ت۱۱۱۷۴۸شماره
مورخ  ه۸۱۵۲

۵/۶/۱۳۹۱ 

 -زنجیره صنعتی
 کشاورزی

گروهی از واحدها که برای تولید یک محصول خاص با 
 هم در ارتباط بوده و مکمل یکدیگر هستند.

نامه اجرایی ماده آیین
( قانون برنامه ۱۹۴)

پنجم توسعه مصوبه 
/ت ۳۰۶۶۱شماره 

هـ مورخ  ۴۸۹۴۷
۱۵/۲/۱۳۹۲ 
 وزیرانئتهی

 سازمان غیردولتی

شود که توسط گروهی از اشخاص هایی اطالق میبه تشکل
صورت داوطلبانه با حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی به

رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف 
 باشند. غیرانتفاعی و غیرسیاسی می

 ۱)بند الف ماده 
نامه تأسیس و آیین

های فعالیت سازمان
لتی مصوب غیردو
۲۹/۳/۱۳۸۴ 

 وزیران(هیئت

 سال مالی
یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز 

 شود. و به پایان اسفند ماه ختم می

قانون  ۶)ماده 
محاسبات عمومی 
کشور مصوب 

۱/۶/۱۳۶۶) 



 ۳۷۵ ها:  ترمینولوژی حقوقی استاناولپیوست 

 

 

 مرجع تعریف واژه

 سال مالیاتی

عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر 
شود لکن ند ماه همان سال ختم میسال شروع و به آخر اسف

ها که سال مالی آن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات
آمد کند دربه موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی

ها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات سال مالی آن
گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب قرار می

ها چهار ماه سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آن
 باشد. شمسی پس از سال مالی می

قانون  ۱۵۵)ماده 
های مستقیم مالیات

مصوب 
۳/۱۲/۱۳۶۶) 

سایر منابع تأمین 
 اعتبار

عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، 
ر به دی قبل و عناوین مشاهالساهای برگشتی از پرداخت

شود و ماهیت درآمد بینی میقانون بودجه کل کشور پیش
 ندارند.

قانون  ۱۲)ماده 
محاسبات عمومی 
کشور مصوب 

۱/۶/۱۳۶۶) 

 سپرده

سپرده از نظر این قانون عبارت است از: الف( وجوهی که 
 منظور تأمین یا جلوگیری از تضییعطبق قوانین و مقررات به
رداد یا ضبط آن تابع گردد و استحقوق دولت دریافت می

شرایط مقرر در قانون و مقررات و قراردادهای مربوط 
است. ب( وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره 
از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی 

گردد و به موجب قرارها یا احکام صادره از دریافت می
  باشد.یطرف مراجع مذکور کاال یا بعضاً قابل استرداد م

قانون  ۳۰)ماده 
محاسبات عمومی 
کشور مصوب 

۱/۶/۱۳۶۶) 

 سد

ای است که در مقابل جریان آب برای ذخیره، انحراف سازه
منظور تأمین نیازهای مختلف ازجمله شرب، یا تنظیم آب به

صنعت، کشاورزی، تولید نیرو و کنترل سیالب ساخته 
 شود.می

و  ریزیبرنامهمعاونت 
نظارت راهبردی 

( تعاریف و... ۱۳۸۸)
)وزارت نیرو( مرکز 

 آمار ایران



 یقانون نینظم نو در سیستان و بلوچستانو استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۳۷۶

 

 

 مرجع تعریف واژه

 سرشماری

هایی است که کلیه افراد واحدهای جامعه منظور آمارگیری
منظور مورد مطالعه را در برگیرد و در مواعد مشخص به

های اقتصادی و آوری اطالعات در زمینه فعالیتجمع
اجتماعی مانند نفوس، مسکن، کشاورزی، صنعت، 

ها صورت بازرگانی، فرهنگی و سایر فعالیتساختمان، 
گیرد. در صورتی که سرشماری در سراسر کشور به عمل می

 شود.آید سرشماری عمومی نامیده می

 ۱)بند الف ماده 
قانون مرکز آمار ایران 

مصوب 
۱۰/۱۱/۱۳۵۳) 

 سرشماری عمومی

هایی است که کلیه افراد واحدهای جامعه منظور آمارگیری
منظور را در برگیرد و در مواعد مشخص بهمورد مطالعه 

های اقتصادی و آوری اطالعات در زمینه فعالیتجمع
اجتماعی مانند نفوس، مسکن کشاورزی صنعت، 

ها صورت ساختمان، بازرگانی، فرهنگی و سایر فعالیت
گیرد. در صورتی که سرشماری در سراسر کشور به عمل می

 شود.آید سرشماری عمومی نامیده می

 ۱بند الف ماده )
قانون مرکز آمار ایران 

مصوب 
۱۰/۱۱/۱۳۵۳) 

 سرمایه خارجی

: انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیرنقدی که توسط 
شود و شامل موارد گذار خارجی به کشور وارد میسرمایه
صورت ارز قابل گردد: الف( وجوه نقدی که بهزیر می

که  قال وجوهتبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انت
مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران باشد به 

آالت و تجهیزات. ج( ابزار و کشور وارد شود. ب( ماشین
قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه افزودنی و 
کمکی. د( حق اختراع، دانش فنی، اسامی و عالئم تجاری 

ذار گو خدمات تخصصی. ه( سود سهام قابل انتقال سرمایه
 خارجی. و( سایر موارد مجاز با تصویب هیئت دولت. 

قانون تشویق  ۱)ماده 
و حمایت 

گذاری خارجی سرمایه
مصوب 

۱۴/۲/۱۳۸۱) 
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 مرجع تعریف واژه

 گذار خارجیسرمایه
اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی یا ایرانی با استفاده از 

گذاری موضوع ماده سرمایه با منشاً خارجی که مجوز سرمایه
 موده باشند. ( را اخذ ن۶)

قانون تشویق  ۱)ماده 
و حمایت 

گذاری خارجی سرمایه
مصوب 

۱۹/۱۲/۱۳۸۰) 

 گذاریسرمایه
گذاری در این قانون تخصیص اعتبار و منظور از سرمایه

مصرف آن برای یکی از امور تولیدی و عمرانی است که 
 شود.ضمن صورت فصول و بندهای برنامه تعیین می

قانون  ۲)تبصره ماده 
امه عمرانی سوم برن

کشور مصوب 
۲۱/۳/۱۳۴۶) 

گذاری ریسکسرمایه
 پذیر

طور مستقیم یا غیرمستقیم در گذاری که بهسرمایه
های صنایع هایی که دارای پتانسیل رشد در حوزهشرکت

واند تگذاری میپذیرد. این سرمایهباشند، انجام مینوین می
ا ( و یstart_upبرای توسعه و رشد یک شرکت جدید )

توسعه یک محصول یا خدمات جدید در صنایع مذکور 
 مورد استفاده قرار گیرد. 

نامه آیین ۱ماده  ۱بند 
اجرایی بند ت تبصره 

قانون بودجه سال  ۱۹
مصوب  ۱۳۸۳
۱۲/۷/۱۳۸۳  

گذاری سرمایه
غیرمستقیم ریسک

 پذیر

 هایتسهیالت وام بلند مدت ریسک پذیر که به شرکت
ر حوزه صنایع نوین پرداخت گذار ریسک پذیر دسرمایه

گذار ریسک پذیر به ازای گردد و هر شرکت سرمایهمی
های مختلف ریسک پذیر هایی که در فعالیتگذاریسرمایه

 نماید. انجام دهد، تسهیالت دریافت می

نامه آیین ۱ماده  ۳)بند 
اجرایی بند ت تبصره 

قانون بودجه سال  ۱۹
مصوب  ۱۳۸۳
۱۲/۷/۱۳۸۳ 

 وزیران(هیئت

گذاری سرمایه
 مستقیم

ی هاطرحعبارت است از تأمین سرمایه الزم جهت اجرای 
 ی عمرانی انتفاعی توسط بانکها. هاطرحتولیدی و 

نامه آیین ۲۸)ماده 
تسهیالتی اعطایی 
بانکی مصوب 

۱۴/۱۰/۱۳۶۲ 
 وزیران(هیئت
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 مرجع تعریف واژه

های گذاریسرمایه
 خطرپذیر

موارد گذاری است که در معرض خطر یک و یا همه سرمایه
 زیر باشد:

 سازیخطر ناشی از ناکامی در فرآیندهای تجاری - ۱
 آوری نوین.ها یا محصوالت حاوی فنتکنولوژی

های خطر ناشی از سرعت باالی تحوالت در فناوری - ۲
 .نوین
 خطر ناشی از شرایط تحریم. - ۳
ی به فناوری و دانش الزم خطر ناشی از عدم دسترس - ۴

 های اولیه.بینیطی انجام طرح مطابق با پیش

مصوبه 
۳۷/ت۱۹۷۵۰شماره
 ۱۲/۲/۱۳۸۶ ه۲۳۲

 سند باالسرى

ها و اقدامات ای شامل فهرست اسناد، برنامهنامهتفاهم
بندی شده و نیز بودجه موردنیاز انجام اختصاصی اولویت

وسط دستگاه ها که در چارچوب نظام فنی و اجرایی تآن
 نامه پسشود. این تفاهممرکزی تهیه و به سازمان ارائه می
 باشد.اجرا میاز تصویب و ابالغ سازمان، قابل

نامه اجرایی ماده آیین
( قانون احکام ۳۴)

های دائمی برنامه
کشور )نظام  توسعه

فنی و اجرایی یکپارچه 
به شماره کشور( مصو

ه  ۵۷۶۹۷/ت ۲۵۲۵۴
 ۸/۳/۱۴۰۰مورخ 

 سهام عدالت

های سهام شش دهک درآمدی کشور که به شرکت
شود تا در ازای آن گذاری استانی واگذار میسرمایه
های مزبور معادل مبلغ آن، سهام شرکت شرکت
های تعاونی عدالت گذاری استانی را از طریق شرکتسرمایه

 ها(مزبور )اعضای تعاونیشهرستانی به مشمولین سهام 
 واگذار نمایند.

نامه اجرایی توزیع آیین
سهام عدالت 

۲۲۶۰۳۷/۱/۶شماره
۳ ۲۹/۱/۱۳۸۸ 
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 مرجع تعریف واژه

 سهم

قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان 
مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی 

ای است که نماینده باشد ورقه سهم سند قابل معاملهمی
 می است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد. تعداد سها

الیحه  ۲۴)ماده 
قانونی اصالح قسمتی 

 از قانون تجارت
مصوب 

۲۴/۱۲/۱۳۴۷) 

سهم انجام کار در 
 داخل

های مختلف قرارداد است که توسط سهم ارزش فعالیت
طور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث )اعم از پیمانکار به
 شود. خارجی( در داخل کشور تولید یا انجام می ایرانی یا

 ۱)بند ب ماده 
نامه اجرایی بند ج آیین

قانون تنظیم  ۲ماده 
بخشی از مقررات 

تسهیل نوسازی صنایع 
کشور و... مصوب 

۱۰/۸/۱۳۸۳ 
 وزیران(هیئت

 سیل شکن

خاکریز یا مانعی است که به  -شکنبازوهای خاکی یا سیل
خصوص انه و نهر یا مسیل بهموازات تقریبی محور رودخ

منظور جلوگیری از پخش آب در اراضی ها بهدر کنار آن
ها احداث اطراف و ممانعت از عمل تخریبی سیالب

 گردد.می

نامه آیین ۶)بند 
اجرایی قانون حفظ و 
تثبیت کناره و بستر 

های مرزی رودخانه
مصوب 

۱۸/۱۲/۱۳۶۳ 
 وزیران(هیئت

های آبیاری و شبکه
 هاکانال زهکشی و

منظور آبرسانی، ای هستند که بهمجاری مستحدثه
 شوند.سازی اراضی و یا انتقال آب ایجاد شده یا میسالم

نامه مربوط به آیین
بستر و حریم 

ها، رودخانه
هـ ۲۳۶۸۷/ت۳۶۰۴۶
 ۱۶/۸/۱۳۷۹مورخ 
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 مرجع تعریف واژه

های کسب و شبکه
 کار

 های مشترکهای کسب و کار در فعالیتای از بنگاهمجموعه
 ای پراکندگی جغرافیایی.دار

نامه ساماندهی آیین
های ها و شبکهخوشه

گرای کسب و صادرات
کار 

۳۵/ت۲۰۷۹۴شماره
ک مورخ ۰۱۴
۱۶/۲/۱۳۸۷ 

 شرکت
عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شی واحد 

 به نحو اشاعه 
قانون  ۵۷۱)ماده 

 مدنی(

 شرکت ایرانی
آن در ایران باشد،  هر شرکتی که در ایران ثبت و اقامتگاه

 شود. شرکت ایرانی محسوب می

نامه آیین ۴بند ز ماده 
بندی و تشخیص طبقه

صالحیت پیمانکاران 
  ۴/۱۲/۱۳۸۱مصوب 

شرکت با مسئولیت 
 محدود

شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و وقتی تشکیل می
 الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.سهم

قانون  ۹۶)ماده 
مصوب  تتجار
۱۳/۲/۱۳۱۱) 

 شرکت پیمانکاری

ساختمانی یا تأسیساتی یا تجهیزاتی شخصی است حقوقی 
که برای انجام عملیات ساختمانی یا تأسیساتی یا تجهیزاتی 

صورت شرکت طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران به
سهامی خاص در ایران تأسیس شده و به ثبت رسیده و کلیه 

آن متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی در بخش سهام 
 خصوصی باشد. 

از  ۲بند الف ماده 
نامه تشخیص آیین

صالحیت و ارجاع کار 
های به شرکت

پیمانکاری ساختمانی 
تأسیساتی و تجهیزاتی 
وابسته به بخش 
خصوصی مصوب 

۳۰/۲/۱۳۶۰  
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 مرجع تعریف واژه

 شرکت تعاونی

ر رفع منظوشرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به
های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی ازمندینی

اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آن 
 شود. موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می

اصالح بعضی  ۲)بند 
از مواد و الحاق سه 
تبصره به قانون 

های تعاونی شرکت
 (۹/۴/۱۳۵۲مصوب 

شرکت تعاونی 
 روستایی

اجرای این ماده شرکت تعاونی روستایی شرکتی است از نظر 
تشکیل و تحت نظارت سازمان تعاونی  که زارعان در روستا
 باشد. روستایی کشور می

از  ۱۱۸)تبصره ماده 
های قانون مالیات

مستقیم مصوب 
۲۸/۱۲/۱۳۴۵) 

 شرکت دولتی

صورت واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به
کت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شر

عنوان شرکت دولتی شناخته شده شده یا مصادره شده و به
درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.  ۵۰باشد و بیش از 

های گذاری شرکتهر شرکت تجاری که از طریق سرمایه
دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن 

های دولتی است، شرکت دولتی تلقی ق به شرکتمتعل
 شود. می

قانون  ۴)ماده 
محاسبات عمومی 
کشور مصوب 

۱/۶/۱۳۶۶) 

 شرکت سهامی
شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت 

 ها است. صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن

الیحه قانونی  ۱)ماده 
اصالح قسمتی از 

مصوب  قانون تجارت
۲۴/۱۲/۱۳۴۷) 

شرکت مادر 
 )هلدینگ(

 پذیر جهتگذاری در شرکت سرمایهشرکتی که با سرمایه
رل کند که برای کنتکسب انتفاع، آن قدر حق رأی کسب می

عملیات شرکت، هیئت مدیره را انتخاب کند و یا در 
 انتخاب اعضای هیئت مدیره مؤثر باشد. 

انون ق ۱ماده  ۲۲)بند 
بازار اوراق بهادار 

 (۱/۹/۱۳۸۴مصوب 



 یقانون نینظم نو در سیستان و بلوچستانو استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۳۸۲

 

 

 مرجع تعریف واژه

های تعاونی شرکت
 عدالت شهرستانی

هایی که با عضویت مشموالن طرح سهام عدالت در شرکت
شوند و وظایف ارائه خدمات به هر شهرستان تشکیل می

های اعضاء و کمک به ایفای نقش در اداره شرکت
 گذاری استانی را برعهده دارند.سرمایه

اجرایی توزیع  نامهآیین
سهام عدالت 

۲۲۶۰۳۷/۱/۶شماره
۳ ۲۹/۱/۱۳۸۸ 

های شرکت
 گذاری استانیسرمایه

های هایی که با عضویت )سهامداری( شرکتشرکت
صورت سهامی تعاونی عدالت شهرستانی هر استان به

 خاص قابل تبدیل به سهامی عام، در قالب قانون تجارت
 وند.شتشکیل و اداره می

نامه اجرایی توزیع آیین
سهام عدالت 

۲۲۶۰۳۷/۱/۶شماره
۳ ۲۹/۱/۱۳۸۸ 

 شهر
ای است که طبق گواهی وزارت کشور مقصود از شهر حوزه

 باشد.دارای شهرداری قانونی می

قانون برنامه  ۲)ماده 
ساله دوم عمرانی هفت

کشور مصوب 
۸/۱۲/۱۳۳۴) 

 شهر جدید

چارچوب طرح  گردد که دربه نقاط جمعیتی اطالق می
مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که از این 

شود در خارج از پس به اختصار شورای عالی نامیده می
محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها )هر کدام که 

تر باشد( برای اسکان حداقل سی هزار نفر به اضافه بزرگ
ها و تأسیسات مورد نیاز عمومی، خدماتی، ساختمان

 شود.بینی میاجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش

قانون ایجاد  ۱)ماده 
شهرهای جدید 

مصوب 
۱۶/۱۰/۱۳۸۰) 

 شهرک صنعتی

مکانی است دارای محدوده و مساحت معین که کاربری 
شده و برای زمین آن در مراجع قانونی شهرسازی تصویب

پژوهشی، فناوری ای از واحدهای صنعتی، استقرار مجموعه
و خدمات پشتیبانی از قبیل طراحی مهندسی، آموزشی، 

ای از ای و بازرگانی که تمام یا پارهرسانی، مشاورهاطالع
امکانات زیربنایی و خدمات ضروری را با توجه به انواع و 

ر های آن در اختیاو ترکیب فعالیت وسعت شهرک صنعتی
 دهد. می واحدهای مذکور قرار

نامه اجرایی ماده آیین
( قانون تنظیم ۱۱۱)

بخشی از مقررات 
 مالی دولت

۴۰/ت۲۴۱۱۰شماره
 ۷/۲/۱۳۸۸ک ۵۸۳
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 مرجع تعریف واژه

صادرات خدمات 
 فنی و مهندسی

دار مهندسی، های هدفعبارت است از صادرات فعالیت
، طراحی، اجرا، ساخت، تعمیر کاال و تجهیزات و تدارکات
اندازی، نظارت و آالت صنعتی، نصب، راهماشین
های ی مربوط، انتقال دانش فنی، فعالیتهاآموزش

افزاری )مدیریت، طراحی، مشاوره، خدمات نرم
ها به نحوی که انفورماتیک( مطالعات توسعه و نظایر آن

 صدور کاالی صرف محسوب نشود. 

نامه آیین ۱ ماده
های اجرایی حمایت

دولت از صادرکنندگان 
خدمات فنی و 

مصوب  مهندسی
۲۱/۱۰/۱۳۸۲  

 کننده نمونهصادر

شخصیت حقیقی یا حقوقی است که دارای شرایط زیر 
های او در یک دوره مالی باشد: الف( ارزش صادرات کاال
ماه سال قبل از انتخاب( در )از آغاز فروردین ماه تا اسفند 

هایی که کاالهای مشابه مقایسه با سایر اشخاص یا شرکت
نده از کنکنند در باالترین سطح باشد. ب( صادررا صادر می

حسن شهرت برخوردار بوده و گزارشی مبنی بر خلف وعده 
های یا عدم ایفای تعهد از جانب وی از خریداران، طرف

ایران، شبکه بانکی،  تجاری، گمرک جمهوری اسالمی
نمایندگان جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور یا سایر 
منابع موثق دریافت نشده باشد.( کاالهای صادراتی شخص 

کننده نمونه انتخاب عنوان صادرحقیقی یا حقوقی که به
ه بندی این کاالها( در مقایسشود )با در نظر گرفتن بستهمی

 برخوردار باشد.با رقبا از کیفیت باالتری 

نامه آیین ۲)ماده 
تشویق صادر کنندگان 

نمونه مصوب 
۸/۷/۱۳۷۷ 

 وزیران(هیئت
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 مرجع تعریف واژه

 صنایع اتوماسیون
صنایعی است که ابزار و تجهیزات خود کنترلی یا اتوماسیون 

کنند و نمونه بارز آن ها را تولید مییا قطعات مربوط به آن
 کامپیوتر و لوازم مربوط است. 

مه ناآیین ۱ماده 
 ۹۶اجرایی تبصره 
ه سالقانون برنامه پنج

دوم توسعه اقتصادی 
اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی 
ایران مصوب 

۲۸/۲/۱۳۷۶  

 صنایع بزرگ

صنایع تولید فلزات اساسی فوالد، مس و آلومینیوم از مرحله 
های معدنی فرآوری شده تا تولید های معدنی یا سنگسنگ

( نیاز ٪۴۰ز چهل درصد )شمش و هر یک با ظرفیت بیش ا
 شود. کشور صنایع بزرگ شناخته می

 نامهبند الف تصویب
فهرست صنایع بزرگ 
تحت مدیریت مصوب 

۱۴/۱/۱۳۸۱  

 دستیصنایع پایین
های نهایی عبارت است از صنایعی که در آن فراورده

پتروشیمی )طبق مفاد ماده یک( طی یک یا چند مرحله به 
 ود. شمحصوالت مصرفی تبدیل می

نامه نحوه آیین ۲ماده 
هماهنگی و تفکیک 
وظایف وزارت صنایع 
و وزارت نفت در 
ارتباط با پتروشیمی 

  ۲۴/۱/۱۳۶۷مصوب 

 صنایع روستایی
ی نامه، صنایع تبدیلمنظور از صنایع روستایی در این آیین

اولیه کشاورزی و صنایع کوچک است که در روستاها ایجاد 
 گردد.می

 نامهآیین ۱ماده 
هماهنگی و تفکیک 

های وظایف وزارتخانه
صنایع و جهاد 
سازندگی مصوب 

۲۷/۶/۱۳۶۴  
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 مرجع تعریف واژه

 صنایع فصلی
برداری محدودی در عبارت از صنایع است که در دوره بهره

 ها سال دارد مانند کارخانجات پنبه قند و امثال آن

قانون اجازه  ۲از ماده 
اجرای گزارش 

کمیسیون پیشه و هنر 
 به و بازرگانی مربوط

 کارگران و کارفرمایان 

 صنایع نوین
صنایع الکترونیک، بیوتکنولوژی، مواد نو، لیزر و اپتیک، 

 نرم افزار و هوا فضا و نانوتکنولوژی.

نامه آیین ۱ماده  ۶بند 
اجرایی بند ت تبصره 

 ۸۲بودجه سال  ۱۹
  ۱۲/۷/۱۳۸۳مصوب 

 طرح جامع شهر

 استفاده از عبارت از: طرح بلند مدتی است که در آن نحوه
های مسکونی، صنعتی بندی مربوط به حوزهاراضی و منطقه

و بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و 
های عمومی شهری، خطوط تسهیالت شهری و نیازمندی

کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط )ترمینال( و 
ها و بنادر و سطح الزم برای ایجاد تأسیسات و فرودگاه

جهیزات و تسهیالت عمومی، مناطق نوسازی، بهسازی و ت
شود و ضوابط و ها تعیین میهای مربوط به آناولویت

مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط 
به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم 

گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدید می
 هد بود.نظر خوا

از قانون  ۱ماده  ۲)بند 
تغییر نام وزارت 
آبادانی و مسکن به 
وزارت مسکن و 
شهرسازی و تعیین 
وظایف آن مصوب 

۱۶/۴/۱۳۵۳) 
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 مرجع تعریف واژه

طرح عمرانی غیر 
 انتفاعی

های رفاه اجتماعی و طرحی که برای انجام برنامه- ۱
عملیات زیربنایی و یا احداث ساختمان و تأسیسات جهت 

گردد و هدف اصلی آن دولت اجرا می تسهیل کلیه وظایف
 باشد.وصول درآمد نمی

ی زیربنایی و هاطرحمعموالً در زمره  هاطرحاین گونه - ۲
ی تولیدی هاطرحاجتماعی قرار دارند و در واقع پشتیبان 

گذاری اقتصادی در هستند و یا ایجاد امکانات سرمایه
 شوند.جامعه را سبب می

قانون برنامه و  - ۱
 ۱۰ه بند الف بودج

 طرح مطالعاتی
منظور طرحی است که براساس قرارداد میان سازمان و یا 

ی اجرایی با مؤسسات علمی و یا مطالعاتی هادستگاهسایر 
 گردد.متخصص برای بررسی خاصی اجرا می

قانون برنامه و بودجه، 
 .۱۰بند  ۱ماده 

 طرح و پروژه
 گذاریسرمایه

هایی که در راستای ایجاد، گسترش، هها و پروژطرح
های موردنیاز برداری از زیرساختبهسازی و مرمت و بهره

وساز، توسط های ساختتوسعه کشور و یا پروژه
های اجرایی و یا با مشارکت بخش خصوصی در دستگاه

 گردند.کشور اجرا می

نامه اجرایی ماده آیین
( قانون احکام ۳۴)

های دائمی برنامه
کشور )نظام  توسعه

فنی و اجرایی یکپارچه 
کشور( مصوبه شماره 

ه  ۵۷۶۹۷/ت ۲۵۲۵۴
 ۸/۳/۱۴۰۰مورخ 

 دیهاطرح

عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و 
های شهری برای عملکردهای نحوه استفاده از زمین

فوری شهر و ارائه منظور حل مشکالت حاد و مختلف به
های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای حلراه

 شود.باشند تهیه میطرح جامع نمی

قانون  ۱ماده  ۴)بند 
تغییر نام وزارت 
آبادانی و مسکن به 
وزارت مسکن و 
شهرسازی و تعیین 
وظایف آن مصوب 

۱۶/۴/۱۳۵۳) 
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 مرجع تعریف واژه

ی تملک هاطرح
 ایسرمایههای دارایی

قانون  ۷۷در ماده » ایسرمایههای طرح تملک دارایی»
چنین تعریف شده  تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است : »است
ی اجتماع، اقتصادی و که براساس مطالعات توجیهی فنی

شود، طی مدت معین با انجام می که توسط دستگاه اجرایی
سعه های برنامه تواعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف

گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد صورت سرمایهساله بهپنج
گردد و منابع مورد نیاز اجرای اجرا می ایسرمایههای دارایی
 ایسرمایههای محل اعتبار مربوط به تملک داراییآن از 

شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم تأمین می
 «.گرددمی

قانون تنظیم بخشی از 
، مقررات مالی دولت

 ۱۳۸۰مصوب 

ی عمرانی هاطرح
 انتفاعی دولت

معقولی پس از شروع منظور طرحی است که در مدت 
های جاری و استهالک برداری عالوه بر تأمین هزینهبهره

سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید 
نماید. منظور از انتفاع، انتفاع مالی است به نحوی که 

برداری طرح قابل فروش و قابل های ناشی از بهرهفایده
 تقویم به پول باشد. 

نامه نآیی ۱ماده 
اجرایی قانون نحوه 
 انتشار اوراق مشارکت

  ۱۸/۵/۱۳۷۷مصوب 

عامالن توسعه 
 هاخوشه

اشخاص حقیقی و یا حقوقی که تجربه کافی در حوزه 
های کوچک و متوسط و نیز بازاریابی و صادرات دارند بنگاه

های ایجاد ارتباط مثبت و اثربخش، قدرت و دارای قابلیت
را و گحلیل اقتصاد کسب و کار، آشنا به رویکردهای کلت

سیستمی، مدیریت استراتژیک، توان حل تعارضات، روحیه 
 پویا و فعال باشند.

نامه ساماندهی آیین
های ها و شبکهخوشه

گرای کسب و صادرات
کار 

۳۵/ت۲۰۷۹۴شماره
 ۱۶/۲/۱۳۸۷ک ۰۱۴



 یقانون نینظم نو در سیستان و بلوچستانو استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۳۸۸

 

 

 مرجع تعریف واژه

 فاضالب
ای صنعتی یا هاز هر نوع ماده مایع زاید حاصل از فعالیت

کشاورزی و دامداری یا شهری، بیمارستانی و آزمایشگاهی 
 و خانگی که به آب یا خاک تخلیه گردد.

نامه جلوگیری از آیین
آلودگی آب مصوبه 

شماره 
هـ ۷۱/ت۱۸۲۴۱
 ۱۶/۳/۱۳۷۳مورخ 

 فرایند صنعتی
فرایندی که برای تولید محصوالت صنعتی، یک یا چند 

 ر آن مصرف شود. طور مستقیم دحامل انرژی به

نامه آیین ۱بند ب ماده 
قانون  ۸اجرایی ماده 

تنظیم بخشی از 
مقررات تسهیل 

نوسازی صنایع کشور 
  ۹/۵/۱۳۸۳مصوب 

 فرسایش خاک
جدا شدن ذرات خاک از محل خود، جابجایی، انتقال و 

 ترسیب آن توسط عوامل طبیعی یا انسانی.

قانون حفاظت از 
خاک مصوب 

۴/۳/۱۳۹۸ 

 فعالیت

منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که 
های ساالنه برنامه طی یک برای تحقق بخشیدن به هدف

شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات سال اجرا می
 گردد. مربوط به هزینه تأمین می

قانون تنظیم  ۷۷)ماده 
بخشی از مقررات 

مصوب  مالی دولت
۲۷/۱۱/۱۳۸۰) 

 فعالیت جاری

: منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که 
های برنامه ساالنه طی یک برای تحقق بخشیدن به هدف

شود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تأمین سال اجرا می
 گردد. می

قانون  ۱ماده  ۹)بند 
برنامه و بودجه کشور 

مصوب 
۱۰/۱۲/۱۳۵۱) 

 سازمان یافته چاققا

و هدایت گروهی و تقسیم  ریزیبرنامهجرمی است که با 
کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا 

، تشکیل یا پس از بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق
تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده 

 .گیردمیاست صورت 

 نون مبارزه با قاچاققا
کاال و ارز مصوب 

۳/۱۰/۱۳۹۲ 



 ۳۸۹ ها:  ترمینولوژی حقوقی استاناولپیوست 

 

 

 مرجع تعریف واژه

 کاال و ارز قاچاق

هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات 
قانونی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز گردد و براساس 

محسوب و برای آن  این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق
ات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از مجاز

 کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود. 

 قانون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز مصوب 

۳/۱۰/۱۳۹۲ 

 کاداستر
های مربوط به تحدید حدود امالک و حریم عالئم و نشانه
 )کاداستر(.

از  ۱)بند ب ماده 
و قانون تعیین 

حفاظت عالئم و 
های زمینی نشانه

 برداریمربوط به نقشه
و تحدید و حدود و 
حریم مصوب 

۱۹/۹/۱۳۵۱) 

 کارفرما
شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و 

 کند.السعی کار میبه حساب او در مقابل دریافت حق

قانون کار  ۳)از ماده 
 ۲۹/۸/۱۳۶۹مصوب 

مجمع تشخیص 
 مصلحت نظام(

 الی مجازکا
کاالیی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات 

 گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد. 

 قانون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز مصوب 

۳/۱۰/۱۳۹۲ 

 کاالی مجاز مشروط
کاالیی که صدور یا ورود آن عالوه بر انجام تشریفات 

ا مجوز قبلی از یک یگمرکی حسب قانون نیازمند به کسب 
 ربط قانونی است. چند مرجع ذی

 قانون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز مصوب 

۳/۱۰/۱۳۹۲ 

 کاالیی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است. کاالی ممنوع
 قانون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز مصوب 

۳/۱۰/۱۳۹۲ 



 یقانون نینظم نو در سیستان و بلوچستانو استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۳۹۰

 

 

 مرجع تعریف واژه

 گردشگری پایدار

محیطی و ¬از گردشگری که آثار اقتصادی، زیست نوعی
دهد و ¬اجتماعی فعلی و آتی خود را کامالً مد نظر قرار می

در قبال این اثرات مسئول و متعهد است و به تأمین نیازهای 
عه زیست و جام¬بازدیدکنندگان، صنعت گردشگری، محیط

 پردازد.¬میزبان می

سند راهبردی توسعه 
گردشگری مصوبه  

/ ت  ۶۶۶۳۴شماره 
هـ مورخ  ۵۵۲۹۳
۱۶/۶/۱۳۹۹ 

 مجرای اصلی
عبارت است از مسیری که آب در حداقل و حداکثر میزان 

 نماید.خود از آن عبور می

نامه اجرایی قانون آیین
حفظ و تثبیت کناره و 

های بستر رودخانه
مرزی مصوبه شماره 

 ۵/۱/۱۳۶۴مورخ  ۸۲
 وزیرانهیئت

 مجموعه روستایی
از روستاهای واقع در محدوده یک  ای متشکلمجموعه
 دهستان

نامه اجرایی ماده آیین
( قانون برنامه ۱۹۴)

پنجم توسعه مصوبه 
/ت ۳۰۶۶۱شماره 

هـ مورخ  ۴۸۹۴۷
۱۵/۲/۱۳۹۲ 

 وزیرانهیئت

 محدوده روستا

و  ای شامل بافت موجود روستاعبارت است از محدوده
دی روستایی که با رعایت هاطرح گسترش آتی آن در دوره

ی باال دست تهیه و به تصویب مرجع هاطرحمصوبات 
ها کنترل و نظارت بر احداث رسد. دهیاریقانونی مربوط می

هر گونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار 
 خواهند بود.

قانون تعاریف  ۳)ماده 
محدوده و حریم شهر، 

.. و شهرک و. روستا
مصوب 

۱۴/۱۰/۱۳۸۴) 



 ۳۹۱ ها:  ترمینولوژی حقوقی استاناولپیوست 

 

 

 مرجع تعریف واژه

 محدوده شهر
عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در 

دی شهر هاطرحدوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در 
 باشد.االجرا میکه ضوابط و مقررات شهرسازی در آن الزم

قانون تعاریف  ۱)ماده 
محدوده و حریم شهر، 

و شهرک  روستا
مصوب 

۱۴/۱۰/۱۳۸۴) 

 محدوده شهر جدید

یابی شده برای ایجاد شهر جدید آن بخشی از اراضی مکان
ها و تأسیسات است که برای سکونت و ایجاد ساختمان

مورد نیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی آن در یک 
دوره زمانی معین در طرح جامع شهر جدید مشخص و به 

 تصویب شورای عالی برسد.

نامه آیین ۱اده م ۸)بند 
اجرایی قانون ایجاد 
شهرهای جدید 

مصوب 
۱۵/۵/۱۳۸۲) 

 مدیریت سبز

ای از مطالعات و اقدامات جامع، هدفمند و مستمر مجموعه
ی اجرایی برای استفاده هادستگاهکه در سطوح مختلف 

بهینه از منابع و کاهش اثرات سوء بر منابع زیستی اعمال 
 شود.می

نامه اجرایی بند یینآ
( قانون ۳۸)ز( ماده )

برنامه ششم توسعه 
 موضوع مدیریت سبز
مصوبه شماره 

هـ ۵۵۴۹۰/ت۳۶۶۳۷
 ۳۰/۳/۱۳۹۸مورخ 

 مرداب

زمین باتالقی، مسطح و پستی است که دارای یک یا تعدادی 
 زیر آب رود، آبراهه باشد و معموالً در مد بزرگ دریا

همچنین اراضی پستی که در مناطق غیر ساحلی در فصول 
بارندگی و سیالب غرقاب شده و معمواًل در تمام سال 

 حالت باتالقی داشته باشد.

نامه مربوط به آیین
بستر و حریم 

ها، انهار، رودخانه
ها،... مصوبه مسیل

شماره 
هـ ۲۳۶۸۷/ت۳۶۰۴۶
 ۱۶/۸/۱۳۷۹مورخ 



 یقانون نینظم نو در سیستان و بلوچستانو استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۳۹۲

 

 

 مرجع تعریف واژه

 مرز
ایی و زمینی یک کشور را مرز آخرین حد قلمرو هوایی، دری

 گویند.

نامه اجرایی قانون آیین
حفظ و تثبیت کناره و 

های بستر رودخانه
مرزی مصوبه شماره 

 ۵/۱/۱۳۶۴مورخ  ۸۲
 وزیرانهیئت

 مرکز استان
ترین کانون یکی از شهرهای همان استان است که مناسب
ان اعی آن استسیاسی، اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و اجتم

 شود.شناخته می

 ۱ماده  ۲)تبصره 
قانون تعاریف و 
ضوابط تقسیمات 

مصوب  کشوری
۱۵/۴/۱۳۶۲) 

 مرکز بخش
یا شهری، از همان بخش است که  ، روستامرکز بخش

طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن  ترین کانونمناسب
 شود.محدوده شناخته می

 ۶ماده  ۳)تبصره 
قانون تعاریف و 
ضوابط تقسیمات 

مصوب  کشوری
۱۵/۴/۱۳۶۲) 

 مرکز دهستان
ترین منحصراً روستایی از همان دهستان است که مناسب

 شود. مات روستایی آن محدوده شناخته میمرکز خد

از  ۳ماده ۳)تبصره 
قانون تعاریف و 
ضوابط تقسیمات 

مصوب  کشوری
۱۵/۴/۱۳۶۲) 

 مرکز شهرستان
ترین یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسب

دی، سیاسی و اجتماعی آن کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصا
 شود.محدوده شناخته می

از  ۷ماده  ۳)تبصره 
قانون تعاریف و 
ضوابط تقسیمات 

مصوب  کشوری
۱۵/۴/۱۳۶۲) 



 ۳۹۳ ها:  ترمینولوژی حقوقی استاناولپیوست 

 

 

 مرجع تعریف واژه

 مسئولیت تضامنی
تواند به همه شرکاء مجتمعًا منظور آن است که طلبکار می

یکی و عدم وصول طلب رجوع کرده و یا پس از رجوع به 
 برای بقیه یا تمام طلب به دیگری یا دیگران مراجعه نماید.

قانون  ۴۰۳ماده 
 تجارت

مشارکت عمومی و 
 خصوصی

همکاری و قرارداد بین بخش خصوصی و عمومی بر اساس 
گذاری هر یک از طرفین، ها و میزان سرمایهتخصص

ناد ای و طبق اسالزامات توسعهکه بتواند با تأمین طوریبه
گذاری را با های سرمایهها و پروژهباالدستی اهداف طرح

بینی مناسب خطرپذیری )ریسک(ها، تضامین و منابع پیش
 به بهترین وجه برآورده کند.

نامه اجرایی ماده آیین
( قانون احکام ۳۴)

های دائمی برنامه
کشور )نظام  توسعه

فنی و اجرایی یکپارچه 
کشور( مصوبه شماره 

ه  ۵۷۶۹۷/ت ۲۵۲۵۴
 ۸/۳/۱۴۰۰مورخ 

 مقصد گردشگری

هر کشور، شهر، ناحیه یا محدوده جغرافیایی که از لحاظ 
های گردشگری و امکانات، قابلیت و توان الزم برای جاذبه

 پذیرش گردشگر را داشته باشد.
 

سند راهبردی توسعه 
گری مصوبه  گردش
/ ت  ۶۶۶۳۴شماره 

هـ مورخ  ۵۵۲۹۳
۱۶/۶/۱۳۹۹ 

منابع مولد آلودگی 
آب )منابع آلوده 

 کننده(

ی از آن موجب آلودگ برداریبهرههرگونه منبعی که فعالیت یا 
شود که شامل منابع صنعتی، معدنی، کشاورزی و آب می

دامداری، شهری و خانگی، خدماتی و درمانی و متفرقه می 
 باشد.

نامه جلوگیری از ینآی
آلودگی آب مصوبه 

شماره 
هـ ۷۱/ت۱۸۲۴۱
 ۱۶/۳/۱۳۷۳مورخ 



 یقانون نینظم نو در سیستان و بلوچستانو استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۳۹۴

 

 

 مرجع تعریف واژه

مناطق حساس و 
 آسیب پذیر

مناطقی از عرصه های آبی و محدوده ساحلی که به سبب 
اهمیت اکولوژیک، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، وجود 

های های نادر و در معرض خطر تهدید، زیستگاهگونه
آسیب پذیری در برابر شرایط  حساس و یا دالیل علمی و

طبیعی در معرض خطر آسیب شدید بالقوه ناشی از آلودگی 
نفتی بوده و نیازمند تدابیر خاص حفاظتی و حمایت ویژه 

 باشند.می

سامانه ملی آمادگی، 
مقابله و همکاری در 
برابر آلودگی های نفتی 
و مواد خطرناک و 

و  سمی در دریا
ل رودخانه های قاب

کشتیرانی با اصالحات 
و الحاقات بعدی 
مصوبه شماره 

هـ  ۳۵۶۲۰/ت۵۵۹۰۵
  ۲۳/۳/۱۳۹۱مورخ  

مناطق کمتر 
 یافتهتوسعه

بر اساسی مصوبه شماره  یافتهمناطق کمتر توسعه
 وزیران شاملهیئت ۱۰/۴/۸۸مورخ  ه۳۶۰۹۵/ت۷۶۲۵۴
های مندرج در لیست ها و دهستان؛بخشهاشهرستان

 شود.الذکر میپیوست مصوبه فوق

نامه شماره تصویب
 ه۳۶۰۹۵/ت۷۶۲۵۴
 ۱۰/۴/۸۸مورخ 
 وزیرانهیئت

 مناطق محروم

بندی نقاط شود که در جدول گروههایی اطالق میبه محل
ا مصوب کشور از نظر تسهیالت زندگی و بدی آب و هو

سازمان امور اداری و استخدامی جزو نقاط گروه پنج و 
 و باالتر قرار گرفته باشند...  ۲باالتر تا درجه 

از  ۳ماده  ۲)تبصره 
نامه اجرایی قانون آیین

نظام مهندسی 
ساختمان مصوب 

۲۰/۴/۱۳۷۲) 

مواد آلوده کننده آب 
 )آلوده کننده(

 ولوژیک کههر نوع مواد یا عوامل فیریکی و شیمیایی بی
 باعث آلودگی آب گردیده یا به آلودگی آن بیفزاید.

نامه جلوگیری از آیین
آلودگی آب مصوبه 

شماره 
هـ ۷۱/ت۱۸۲۴۱
 ۱۶/۳/۱۳۷۳مورخ 



 ۳۹۵ ها:  ترمینولوژی حقوقی استاناولپیوست 

 

 

 مرجع تعریف واژه

مواد زاید سمی و 
 خطرناک

عبارت است از هر نوع ماده زاید آلوده کننده یا ترکیبی از 
مواد و ضایعاتی که قدرت صدمه و آسیب زیاد به سالمت 

نسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان مواد یا بر اثر تماس ا
سوء در آنها باشد و قابلیت آلوده  و تکرار دارای عوارض

 ساختن آب را دارد.

نامه جلوگیری از آیین
آلودگی آب مصوبه 

شماره 
هـ ۷۱/ت۱۸۲۴۱
 ۱۶/۳/۱۳۷۳مورخ 

مؤسسات و نهادهای 
 عمومی غیردولتی

نون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با از نظر این قا
منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه اجازه قانون به

 شود. عمومی دارد تشکیل شده و یا می

از قانون  ۵)ماده 
محاسبات عمومی 
کشور مصوب 

۱/۶/۱۳۶۶) 

 مؤسسه دولتی
واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و 

شود و عنوان گانه اداره میهزیر نظر یکی از قوای س
 وزارتخانه ندارد.

از قانون  ۳)ماده 
محاسبات عمومی 
کشور مصوب 

۱/۶/۱۳۶۶) 

 مؤسسه وابسته

از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که 
صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و به

غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی 
شود و به نحوی مالکیت آن یس و اداره میغیردولتی تأس

 متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد. 

قانون  ۱)تبصره 
فهرست نهادها و 
مؤسسات عمومی 
غیردولتی مصوب 

۱۹/۴/۱۳۷۳) 

 افزارنرم

ها، ای، رویههای رایانهعبارت است از مجموعه برنامه
ها و نیز اطالعات آنها و مستندات مربوط به دستورالعمل

ای که دارای کاربری مربوط به عملیات یک سیستم رایانه
ای ضبط های رایانهمشخص بوده و بر روی یکی از حامل

 شده باشد. 

نامه آیین ۲)ماده
 ۱۷و  ۲اجرایی مواد 

قانون حمایت از 
حقوق پدید آورندگان 

ای نرم افزارهای رایانه
 ۲۱/۴/۱۳۸۳مصوب 
 وزیران(هیئت
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 مرجع تعریف واژه

 م فنی و اجرایینظا

ها و فرآیندها و ای از عوامل، اصول، برنامهشامل مجموعه
ها( مربوط به اسناد )مقررات، ضوابط و دستورالعمل

های برداری طرحمدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره
 وساز های ساختگذاری و پروژهسرمایه

نامه اجرایی ماده آیین
( قانون احکام ۳۴)

های دائمی برنامه
کشور )نظام  وسعهت

فنی و اجرایی یکپارچه 
کشور( مصوبه شماره 

ه  ۵۷۶۹۷/ت ۲۵۲۵۴
 ۸/۳/۱۴۰۰مورخ 

 واحد صنعتی
برداری یا کارت شناسایی از وزارت صنایع دارای پروانه بهره

 و معادن یا سایر مراجع قانونی

 ۱بند الف ماده 
ماده  نامه اجراییآیین
قانون تنظیم بخشی  ۷

از مقررات تسهیل 
نوسازی صنایع کشور 

  ۹/۱/۱۳۸۳مصوب 

 ورشکستگی

تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه  ورشکستگی
شود. حکم وجوهی که برعهده او است حاصل می

ه دالفوت در حال توقیف بوورشکستگی تاجری را که حین
 توان صادر نمود. تا یک سال بعد از مرگ او نیز می

قانون  ۴۱۲)ماده 
مصوب  تجارت

۱۳/۲/۱۳۱۱) 



 

 

 

 

 

B 

BOLT ،۳۸۶ 
BOT ،۳۸۶ 

C 

Concession ،۳۸۶ 

E 

ECO ،۶۲ 

J 

Joint Venture ،۳۸۶ 

L 

Lease ،۳۸۶ 

O 

O&M ،۳۸۶ 

R 

ROO ،۳۸۶ 
ROT ،۳۸۶ 

 ا

 ۶، «آمایش سرزمین»های کلی ابالغیه سیاست

 دومپیوست

 نمایه
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 ۱۸۸، ۱۸۴، ۹۱، اراک
 ۳۶۸، ۲۳۰، ۱۸۹، ۴۰، ۳۴، ۳۱، ارتش
، ۹۸، ۹۴، ۹۱، ۸۸، ۸۷، ۸۵، ۷۸، ۵۸، اردبیل

۱۸۴ ،۱۸۸ ،۲۰۸ 
 ۹۲اردستان، 

 ۱۸۸، ۱۸۴، ۹۸، ۹۷، ۹۱، ۷۸، ارومیه
، ۳۳، ۳۱، ۲۹، ۲۸، ، ص، ث، ت، باستان، أ
۳۴ ،۳۵ ،۱۱۷ ،۱۱۹ ،۱۲۰ ،۱۲۱ ،۱۲۲ ،

۱۲۴ ،۱۲۸ ،۱۳۱ ،۱۳۴ ،۱۳۵ ،۱۳۷ ،۱۳۸ ،
۱۳۹ ،۱۴۰ ،۱۴۲ ،۱۴۳ ،۱۴۵ ،۱۴۸ ،۱۵۰ ،
۱۵۱ ،۱۵۲ ،۱۵۳ ،۱۵۴ ،۱۵۵ ،۱۵۶ ،۱۵۸ ،
۱۵۹ ،۱۶۰ ،۱۶۳ ،۱۶۵ ،۱۶۸ ،۱۶۹ ،۱۷۰ ،
۱۷۱ ،۱۷۲ ،۱۷۴ ،۱۷۷ ،۲۸۴ 

، ۲۲۵، ۲۲۳، ۲۲۲، ۱۹۳، ۲۹، ۲۸، استاندار، أ
۲۲۶ ،۲۲۷ ،۲۲۸ ،۲۲۹ ،۲۳۰ ،۲۳۱ ،۲۳۲ ،
۲۳۵ ،۲۳۷ ،۲۳۸ ،۲۴۱ ،۲۴۴ ،۲۴۸ ،۲۵۱ ،
۲۵۴ ،۲۶۱ ،۲۶۵ ،۲۷۱ ،۲۷۳ ،۲۷۴ ،۲۷۶ ،
۲۸۱ ،۲۹۱ ،۳۲۷ ،۳۴۱ ،۳۴۴ ،۳۸۱ ،۳۹۷ 

 ۱۱۸استانداران، 
 ۱۷۲، ۱۱۸، ها، ثاستان
، ۲۰۰، ۱۰۷، ۵۹، ۵۸، ۵۷، های مرزیاستان

۲۰۵ 
، ۸۶، ۸۵، ۷۸، ۶۸، ۶۴، ۵۷، ، ثاصفهان، ب

۸۷ ،۸۸ ،۹۱ ،۹۲ ،۹۴ ،۹۷ ،۹۸ ،۹۹ ،۱۰۷ ،
۱۰۹ ،۱۱۰ ،۱۸۴ ،۱۸۸ ،۲۰۸ ،۲۰۹ ،۲۹۷ 

 ۳۲۶، ۳۲۵ای، اعتبار تملک دارایی سرمایه
، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۶۸، ۵۸، افغانستان
۱۳۳ ،۱۳۵ ،۱۳۶ ،۱۳۷ ،۱۶۰ 

 ۲۰۸، ۱۸۸، ۱۸۴، ۹۴، ۸۷، البرز

 ۱۹۹، ۷۵، ۷۳، انرژی خورشیدی
 ۱۴۹های تجدیدپذیر، انرژی

 ۴۳۳، ۴۰۹، ۴۰۰، اوراق مشارکت
 ۱۱۹، اهداف بنیادین توسعه فضایی استان

، ۱۸۵، ۱۰۹، ۱۰۷، ۹۸، ۹۰، ۶۸، ۵۷، اهواز
۱۸۸ ،۲۰۹ 
، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۲، ۲۹ایرانشهر، 
۱۲۸ ،۱۲۹ ،۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۳۲ ،۱۳۳ ،۱۳۴ ،
۱۳۵ ،۱۴۰ ،۱۴۱ ،۱۴۳ ،۱۴۴ ،۱۴۵ ،۱۴۶ ،
۱۴۷ ،۱۴۸ ،۱۴۹ ،۱۵۰ ،۱۵۷ ،۱۵۸ ،۱۵۹ ،
۱۶۰ ،۱۶۱ ،۱۶۲ ،۱۶۳ ،۱۶۴ ،۱۶۶ ،۱۶۷ 

، ۱۸۴، ۹۸، ۹۴، ۹۱، ۸۷، ۸۵، ۷۹، ۵۸، ایالم
۱۸۸ ،۲۰۸ 

 آ

، ۱۱۴، ۸۱، ۷۳، ۷۲، ۵۵، ریزیآب قابل برنامه
۱۲۱ ،۱۷۱ 
 ۱۶۹داری، آبخوان
 ۴۱۷، ۴۰۱، ۲۰۴، ۱۶۹، ۱۲۹، ۳۴آبزیان، 

 ۱۵۲، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۲۴، ۳۱های آزاد، آب
، ۹۴، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۷۸، ۵۸، آذربایجان شرقی

۱۸۴ ،۲۰۸ 
 ۲۰۸، ۱۸۴، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۵۸، غربی آذربایجان

 ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، آسیای میانه
 ۱۲۰نگاری، آینده

 ب

 ۱۸۹، ۱۸۵، ۱۰۱، ۹۱، ۶۸، بجنورد
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 ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۵۸، ۱۴۲بریس، 
، ۱۵۷، ۱۳۳، ۱۲۶، ۶۱های آسیایی، بزرگراه
۱۶۶ 
، ۱۴۳، ۱۴۰، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۲۶، ۳۴بزمان، 
۱۴۵ ،۱۵۷ ،۱۵۸ ،۱۶۰ ،۱۶۴، ۱۶۷ 
 ۲۹بلوچ، 
، ۱۴۰، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۱، ۱۲۹، ۱۲۸بمپور، 
۱۴۱ ،۱۴۳ ،۱۴۵ ،۱۴۶ ،۱۴۹ ،۱۵۷ ،۱۵۸ ،
۱۵۹ ،۱۶۰ ،۱۶۱ ،۱۶۴ ،۱۶۷ 

 ۵۹، بنادر جنوبی و شمالی کشور
 ۵۹، بندر قشم
، ۱۰۷، ۱۰۱، ۹۸، ۹۱، ۶۹، ۵۷، بندرعباس
۱۰۹ ،۱۱۱ ،۱۸۸ 
، ۹۱، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۷۸، ۶۹، ۶۵، ۵۸، بوشهر
۹۴ ،۱۱۱ ،۱۸۵ ،۱۸۸ ،۲۰۸ 
، ۲۳، ۲۰، ۱۹، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۹، ۷، ۶، وریبهره

۴۵ ،۵۰ ،۷۴ ،۷۶ ،۸۰ ،۸۱ ،۱۰۹ ،۱۹۵ ،
۱۹۹ ،۲۰۰ ،۲۰۱ ،۲۰۳ ،۲۹۱ ،۳۳۷ ،۳۳۹ ،
۳۴۷ ،۳۷۴ 
 ۲۷، «گام دوم انقالب»بیانیه 
 ۱۸۹، ۱۸۵، ۱۰۱، ۹۹، ۹۱، ۶۸، ۳۲، بیرجند
، ۲۷۶، ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۵۱، ۲۴۳، ۱۸، ۱۷بیمه، 

۲۸۳ ،۲۹۵ ،۳۱۹ ،۳۵۳ ،۳۵۶ ،۳۶۰ ،۳۶۴ ،
۳۷۵ ،۳۹۶ ،۴۱۸ 

، ۱۷۸، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۵۸، ۱۲۵المللی، بین
۱۸۰ 

 پ

 ۳۰۶، ۲۵۳، ۱۵، های علم و فناوریپارک
 ۱۶۷، ۱۶۵، ۱۴۰پارود، 
، ۱۴۳، ۱۳۶، ۱۳۳، ۱۲۶، ۶۸، ۵۸، پاکستان
۱۶۰ 

 ۱۷۰، ۱۳۵، پدافند غیرعامل
، ۳۷۴، ۳۷۳، ۳۷۲، ۳۲۰، ۲۶۱، ۵۲پروژه، 
۳۷۵ ،۳۷۹ ،۳۸۰ ،۳۸۱ ،۳۸۲ ،۳۸۳ ،۳۸۴ ،
۳۸۵ ،۳۸۶ ،۳۸۷ ،۳۸۸ ،۳۸۹ ،۳۹۰ ،۴۰۵ ،
۴۰۶ ،۴۱۸ ،۴۱۹ ،۴۳۲ 
 ۱۹۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۵۸، ۱۴۲پسابندر، 
، ۱۴۵، ۱۴۳، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۲۰، ۵۹، پیشین

۱۵۷ ،۱۶۰ ،۱۶۴ ،۱۶۷ ،۲۰۴ 

 ت

، ۱۰۹، ۱۰۷، ۹۸، ۹۲، ۹۰، ۶۸، ۶۴، ۵۷، تبریز
۱۱۰ ،۱۸۴ ،۱۸۸ ،۲۰۹ 
، ۲۵۴، ۸۶، ۷۷، ۷۲، ۷۱، ۶۷، ۵۹سازی، تجاری
۳۷۳ ،۳۷۵ ،۴۲۳ 
 ۳۸۹توثیق، 

، ۱۳۶، ۵۶، ۵۵، ۴۹، ۴۴، ۲۴، ۱۷توسعه پایدار، 
۱۳۸ ،۱۳۹ ،۱۹۵ ،۱۹۹ ،۲۰۱ ،۲۱۱ ،۲۱۶ ،
۲۳۴ ،۲۴۴ ،۲۴۷ ،۲۴۸ ،۴۰۹ 

 ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۳۹توسعه متوازن، 
، ۹۴، ۹۲، ۹۱، ۸۷، ۸۶، ۶۴، ۵۷، ۱۲، تهران، ب
۹۸ ،۱۰۷ ،۱۰۹ ،۱۱۰ ،۱۸۴ ،۱۸۹ ،۱۹۹ ،

۲۰۱ ،۲۰۸ ،۲۰۹ ،۲۱۰ ،۲۱۴ ،۲۲۳ ،۲۹۷ 
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 ۱۶۸، ۱۶۴، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۴۲، ۱۴۰تیس، 

 ج

 ۱۴۵، ۱۴۱، ۷۸، ۳۴جازموریان، 
 ۱۷۹، ۱۷۴، ۱۷۳جاسک، 
 ۱۶۷، ۱۶۴، ۱۶۰، ۳۴جالق، 

 چ

، ۶۹، ۶۸، ۶۴، ۵۸، ۵۷، ۳۴، ۳۳، ۳۲، چابهار
۹۱ ،۹۸ ،۱۰۱ ،۱۰۷ ،۱۰۹ ،۱۱۱ ،۱۲۲ ،

۱۲۳ ،۱۲۴ ،۱۲۵ ،۱۲۶ ،۱۲۷ ،۱۲۸ ،۱۲۹ ،
۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۳۲ ،۱۳۳ ،۱۳۴ ،۱۳۵ ،۱۳۶ ،
۱۳۸ ،۱۴۰ ،۱۴۲ ،۱۴۴ ،۱۴۶ ،۱۴۷ ،۱۴۸ ،
۱۴۹ ،۱۵۰ ،۱۵۲ ،۱۵۷ ،۱۵۸ ،۱۵۹ ،۱۶۰ ،
۱۶۱ ،۱۶۲ ،۱۶۳ ،۱۶۴ ،۱۶۵ ،۱۶۶ ،۱۶۷ ،
۱۶۸ ،۱۷۳ ،۱۷۴،۱۷۹ ،۱۸۵ ،۱۹۸ ،۳۵۰ 

، ۹۵، ۸۸، ۸۷، ۷۸، ۷۵، چهارمحال و بختیاری
۲۰۸ 

 خ

، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۹۲خاش، 
۱۲۷ ،۱۲۸ ،۱۲۹ ،۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۳۲ ،۱۳۳ ،
۱۳۴ ،۱۳۵ ،۱۴۱ ،۱۴۲ ،۱۴۳ ،۱۴۴ ،۱۴۶ ،
۱۴۷ ،۱۴۸ ،۱۴۹ ،۱۵۰ ،۱۵۷ ،۱۵۸ ،۱۵۹ ،
۱۶۰ ،۱۶۱ ،۱۶۲ ،۱۶۳ ،۱۶۴ ،۱۶۶ ،۱۶۷ 

 ۴۲۹، ۲۹۲، ۲۸۲، ۲۴۳، خدمات فنی و مهندسی

، ۸۸، ۸۶، ۷۸، ۷۵، ۷۴، ۵۸، خراسان جنوبی
۹۴ ،۱۸۵ ،۲۰۸ 

، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۷۸، ۷۴، ۵۸، خراسان رضوی
۹۴ ،۱۸۵ ،۲۰۸ 

، ۹۴، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۵۸، خراسان شمالی
۱۸۵ ،۲۰۸ 

 ۹۱، ۶۸، آباد،خرم
، ۶۵، ۶۳، ۶۲، ۶۰، ۳۴، ۳۲، ۳۰فارس، خلیج
۹۴ ،۹۷ ،۱۰۵ ،۲۰۰ ،۲۰۱ ،۲۰۴ 
 ۹۱، شهرخمینی

 ۱۸۵خوانسار، 
 ۹۹خور و بیابانک، 

، ۹۴، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۷۸، ۷۵، ۵۸، خوزستان
۱۸۵ ،۲۰۸ 

 د

، ۱۰۸، ۸۳، ۷۴، ۷۲، ۷۱، ۶۰، ۵۴، بنیاندانش
۱۳۷ ،۲۴۴ ،۲۵۳ ،۲۸۳ ،۲۹۳ 

، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۸۷دانشگاه آزاد اسالمی، 
۲۵۵ 
، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸، های علوم پزشکیدانشگاه
۱۹۱ ،۱۹۲ 

 ۵۳دبیرخانه شوری عالی آمایش سرزمین، 
 ۱۷۹، ۱۷۷، ۱۷۵، ۱۷۴زا، درون
، ۱۰۷، ۸۳، ۸۰، ۷۳، ۷۱، ۳۵، ۳۱، ۳۰دریا، 

۱۰۸ ،۱۲۱ ،۱۲۷ ،۱۳۴ ،۱۳۶ ،۱۵۰ ،۱۶۶ ،
۱۷۵ ،۱۷۶ ،۱۷۷ ،۱۷۸ ،۱۷۹ ،۱۸۰ ،۲۰۲ ،
۴۳۸ ،۴۴۱ 
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، ۹۷، ۹۴، ۶۳، ۶۲، ۶۰، ۳۲، ۱۵، دریای عمان
۱۹۸ ،۲۰۱ ،۲۰۲ ،۲۰۵ ،۲۱۳ 
 ۳۵دریایى، 

، ۲۶۷، ۲۶۶، ۲۶۵، ۲۳۸، ۲۲۶دستگاه اجرایی، 
۲۷۵ ،۲۸۲ ،۲۸۸ ،۳۱۲ ،۳۱۷ ،۳۱۸ ،۳۱۹ ،
۳۲۰ ،۳۲۱ ،۳۲۲ ،۳۲۳ ،۳۲۴ ،۳۲۵ ،۳۲۶ ،
۳۲۷ ،۳۲۸ ،۳۲۹ ،۳۳۰ ،۳۳۱ ،۳۳۲ ،۳۳۳ ،
۳۳۴ ،۳۴۲ ،۳۴۴ ،۳۴۶ ،۳۴۸ ،۳۴۹ ،۳۶۷ ،
۳۶۸ ،۳۶۹ ،۳۷۰ ،۳۷۵ ،۳۷۷ ،۳۷۹ ،۳۸۰ ،
۳۸۱ ،۳۸۲ ،۳۸۳ ،۳۸۵ ،۳۸۷ ،۳۹۰ ،۳۹۸ ،
۴۰۳ ،۴۰۷ ،۴۱۶ ،۴۳۳ 
، ۳۲۴، ۳۲۳، ۲۳۵های اجرایی استانی، دستگاه
۳۸۳ 
، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۳، ۱۲۲، ۳۴دلگان، 
۱۲۹ ،۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۳۳ ،۱۳۴ ،۱۳۵ ،۱۴۴ ،
۱۴۵ ،۱۴۶ ،۱۴۷ ،۱۴۹ ،۱۶۰ ،۱۶۱ ،۱۶۲ ،
۱۶۳ 
 ۱۱۰، ۶۸، ۵۹، دوغارون

 ۴۱۴، ۲۶۶، ۱۲دیوان محاسبات کشور، 

 ر

 ۱۶۷، ۱۶۴، ۱۴۱، ۱۴۰راسک، 
 ۱۳۸، ۱۲۰، راهبردهای پابرجا

 ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۷، ۹۸، ۹۲، ۹۱، ۵۷، رشت
 ۱۶۸، ۱۵۸، ۱۴۲رمین، 

 ۱۶۸، ۱۵۸، ۱۴۲رودیک، 

، ۲۴۶، ۲۳۹، ۲۱۰، ۹۶، ۲۴، ۱۲، ۱۱، روستا
۳۳۹ ،۳۴۹ ،۴۰۲ ،۴۱۷ ،۴۱۸ ،۴۲۷ ،۴۳۷ ،
۴۳۹ 
 ۱۳۷، روسیه
 ۱۶۷، ۱۶۰، ۵۹، ریمدان

 ز

، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۹۸، ۹۲، ۵۹، ۳۴، ۲۹زابل، 
۱۲۵ ،۱۲۶ ،۱۲۷ ،۱۲۸ ،۱۲۹ ،۱۳۰ ،۱۳۱ ،
۱۳۲ ،۱۳۳ ،۱۳۴ ،۱۳۵ ،۱۴۰ ،۱۴۳ ،۱۴۴ ،
۱۴۶ ،۱۴۷ ،۱۴۸ ،۱۴۹ ،۱۵۰ ،۱۵۷ ،۱۵۸ ،
۱۵۹ ،۱۶۰ ،۱۶۱ ،۱۶۲ ،۱۶۳ ،۱۶۴ ،۱۶۵ ،
۱۶۶ ،۱۶۷ ،۱۸۵ ،۱۸۸ 
، ۱۰۹، ۱۰۷، ۹۹، ۹۸، ۹۱، ۶۸، ۵۷، زاهدان
۱۲۳ ،۱۲۴ ،۱۲۵ ،۱۲۶ ،۱۲۷ ،۱۲۸ ،۱۲۹ ،
۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۳۲ ،۱۳۳ ،۱۳۴ ،۱۳۵ ،۱۴۲ ،
۱۴۳ ،۱۴۴ ،۱۴۶ ،۱۴۷ ،۱۴۸ ،۱۴۹ ،۱۵۰ ،
۱۵۷ ،۱۵۸ ،۱۵۹ ،۱۶۰ ،۱۶۱ ،۱۶۲ ،۱۶۳ ،
۱۶۴ ،۱۶۵ ،۱۶۶ ،۱۶۷ ،۱۸۸ 
، ۱۸۸، ۱۸۴، ۹۸، ۹۵، ۹۱، ۸۶، ۸۵، زنجان

۲۰۸ 
، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲زهک، 
۱۲۸ ،۱۲۹ ،۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۳۲ ،۱۳۳ ،۱۴۳ ،
۱۴۴ ،۱۴۶ ،۱۴۷ ،۱۴۸ ،۱۵۷ ،۱۶۰ ،۱۶۱ ،
۱۶۲ ،۱۶۳ ،۱۶۴ ،۱۶۷ 

 س

 ۲۰۵، ۶۳، ۳۵، ۳۲، ۳۰ساحل، 
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 ۱۸۴، ۱۰۹، ۱۰۷، ۹۱، ۵۷، ساری
 ۱۷۳، ۱۷۲، ، صسازمان برنامه و بودجه، أ

 ۱۵۶، ۱۲۱، سازمان فضایی استان
 ۱۷۲، ، ب، أریزی استانسازمان مدیریت و برنامه
 ۱۱۸ها، ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه

 ۲۳۷، ۳۴سپاه، 
، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۲، ۹۲، ۳۴، ۲۹سراوان، 
۱۲۷ ،۱۲۸ ،۱۲۹ ،۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۳۲ ،۱۳۳ ،
۱۳۴ ،۱۳۵ ،۱۴۰ ،۱۴۱ ،۱۴۳ ،۱۴۴ ،۱۴۶ ،
۱۴۷ ،۱۴۸ ،۱۴۹ ،۱۵۰ ،۱۵۷ ،۱۵۸ ،۱۵۹ ،
۱۶۰ ،۱۶۱ ،۱۶۲ ،۱۶۳ ،۱۶۴ ،۱۶۷ 
، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۴، ۱۲۳، ۳۴سرباز، 
۱۲۹ ،۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۳۲ ،۱۳۳ ،۱۳۴ ،۱۴۰ ،
۱۴۱ ،۱۴۴ ،۱۴۶ ،۱۴۷ ،۱۴۸ ،۱۴۹ ،۱۵۰ ،
۱۵۸ ،۱۵۹ ،۱۶۰ ،۱۶۱ ،۱۶۲ ،۱۶۳ ،۱۶۴ ،
۱۶۷ 
، ۹۹، ۹۸، ۹۵، ۹۱، ۸۸، ۸۶، ۷۸، ۶۸، سمنان

۱۰۱ ،۱۸۵ ،۱۸۸ ،۲۰۷ 
 ۱۱۷، ثسند استانی آمایش سرزمین، 

، ۲۳۶، ۲۰۸، ۱۹۸، ۱۴، ۱۳، انداز، بسند چشم
۲۴۷ ،۳۴۹ 
 ۹۸، ۹۷، ۹۱، ۶۸، سنندج
، ۷۷، ۷۵، ۴۰، ۳۱، ۳۰، ۲۷، ۱۵، ۷، ، جسواحل
۸۰ ،۹۱ ،۱۰۱ ،۱۰۲ ،۱۰۳ ،۱۰۶ ،۱۰۷ ،

۱۳۴ ،۱۳۷ ،۱۹۸ ،۱۹۹ ،۲۰۱ ،۲۰۲ ،۲۰۴ ،
۲۱۰ ،۲۱۱ ،۲۱۳ 
، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۲، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۳سوران، 
۱۴۳ ،۱۴۴ ،۱۴۷، ۱۵۹ ،۱۶۰ ،۱۶۱ ،۱۶۲ ،
۱۶۴ 

 ، أ«آمایش سرزمین»های کلی سیاست
، ۲۷۱، ۱۶های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست
۲۷۲ ،۲۷۸ ،۲۸۹ ،۲۹۰ ،۲۹۱ 
 ۱۵های کلی جمعیت، سیاست
 ۱۶های کلی سالمت، سیاست
، ۲۰، ۱۸، ۱۷، ۵، ۴، نظام کلی هایسیاست
۱۸۳ ،۲۳۴ 
، ۱۴۴، ۱۴۱، ۱۳۲، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۳سیب، 
۱۴۷ ،۱۶۰ ،۱۶۱ ،۱۶۲ 
، ۱۴۸، ۱۳۴، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۸سوران، وسیب

۱۵۰ ،۱۵۹ ،۱۶۳ 
، ۵۸، ۳۵، ۳۴، ۳۱، ۲۸، ، أسیستان و بلوچستان

۷۴ ،۷۸ ،۸۶ ،۸۷ ،۸۸ ،۹۴ ،۹۹ ،۱۱۷ ،
۱۱۹ ،۱۲۲ ،۱۳۵ ،۱۳۶ ،۱۳۷ ،۱۳۸ ،۱۴۵ ،
۱۶۶ ،۱۶۸ ،۱۷۴ ،۱۷۷ ،۱۸۵ ،۲۰۸ ،۲۸۴ 

 ش

 ۱۳۵های توسعه، شاخص
 ۹۱، شهرشاهین
، ۳۷۸، ۳۲۶، ۲۹۱، ۱۱۸، ۵۲اقتصاد، شورای 
۳۹۱ ،۳۹۷ ،۴۰۳ ،۴۰۴ ،۴۱۱ 

، ۴۲، ۳۹، ، صشورای عالی آمایش سرزمین، ث
۵۱ ،۵۲ ،۵۳ ،۶۱ ،۶۲ ،۶۴ ،۶۶ ،۶۷ ،۶۹ ،
۷۶ ،۸۲ ،۸۵ ،۸۹ ،۹۰ ،۹۳ ،۱۰۰ ،۱۰۲ ،

۱۱۱ ،۱۱۲ ،۱۱۳ ،۱۱۷ ،۱۱۸ ،۱۱۹ ،۱۷۳ ،
۱۹۶ ،۱۹۷ ،۱۹۹ ،۲۰۵ ،۲۰۷ ،۲۳۹ 

 ۴۲ای، شورای هماهنگی توسعه منطقه
 ۵۴، شهر سطح دو
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 ۵۴شهر سطح یک، 
 ۵۷، ۵۵، های سطح یکشهر منطقه
 ۹۱شهرضا، 

 ۴۲۸، ۴۱۱، شهرک صنعتی
 ۱۸۸، ۹۸، ۹۱، شهرکرد
 ۲۰۴، ۸۲، ها و نواحی صنعتیشهرک

 ۵۵شهرهای همکار سطح یک و دو، 
، ۱۰۱، ۹۸، ۹۷، ۹۲، ۹۱، ۶۸، ۶۴، ۵۷، شیراز

۱۰۷ ،۱۰۹ ،۱۱۰ ،۱۸۵ ،۱۸۸ ،۲۰۹ 
، ۱۲۹، ۱۲۳، ۱۰۳، ۸۹، ۸۸، ۳۴، شیالت، س

۱۳۶ ،۱۴۲ ،۱۴۶ ،۱۵۱ ،۱۷۵ ،۱۸۰ ،۱۸۱ ،
۱۹۸ ،۲۱۰ ،۲۴۶ ،۲۸۲ ،۴۱۷ 

 ص

 ۵۹، مهندسی-صدور خدمات فنی
، ۱۵۳، ۱۵۱، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۳۲صنایع دستی، 

۱۷۱ 
، ۲۷۹، ۲۷۸، ۱۱۸، ۵۲صندوق توسعه ملی، 

۲۸۱ ،۲۸۷ ،۲۸۹ ،۳۸۹ 

 ط

 ۳۲۶، ۳۲۰طرح استانی، 
 ۱۲۰ ،طرح پایه آمایش استان

 ۳۲۰طرح غیر انتفاعی، 
 ۳۲۵، ۳۲۰طرح ملی، 

 ۳۱۹ای ملی، های تملک دارایی سرمایهطرح

، ۲۴۰، ایهای سرمایههای تملک داراییطرح
۳۱۶ ،۳۱۷ ،۳۱۸ ،۳۱۹ ،۳۲۰ ،۳۷۶ ،۳۹۹ ،
۴۳۳ 

 ۲۱۶، ۴۵، ۴۲، های ویژهطرح

 ع

 ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، عمان
، ۳۰۲، ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۱۱، ۲۱، ۱۸، عوارض
۳۰۳ ،۳۰۴ ،۳۰۵ ،۳۰۶ ،۳۰۷ ،۳۱۱ ،۳۱۵ ،
۳۵۲ ،۳۵۷ ،۳۵۸ ،۴۴۲ 

 ف

، ۱۲۶، ۹۵، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۷۸، ۷۵، ۱۵، فارس
۱۸۵ ،۲۰۸ ،۲۱۰ ،۲۱۳ 
 ۳۹۰فاینانس، 
، ۹۷، ۸۰، ۷۱، ۷۰، ۶۰، ۱۸های نوین، فناوری
۱۰۸ ،۲۰۵ ،۲۱۴ ،۴۱۹ ،۴۲۳ 
، ۱۳۳، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۶، ۳۴فنوج، 

۱۴۴ ،۱۴۶ ،۱۴۷ ،۱۴۸ ،۱۴۹ ،۱۵۷ ،۱۵۸ ،
۱۶۰ ،۱۶۱ ،۱۶۲ ،۱۶۴ ،۱۶۷ 

 ق

، ۴۰۴، ۳۹۶، ۳۴۴، ۳۴۳، ۲۲۳، ۳۵، قاچاق، ر
۴۳۵ ،۴۳۶ 

، ۴۲۷، ۴۲۶، ۴۲۴، ۳۵۲، ۳۵۱، قانون تجارت
۴۲۸ ،۴۴۰ ،۴۴۴ 
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، ۳۹۶، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
۴۰۲ ،۴۱۷ ،۴۱۸ ،۴۳۹ ،۴۴۰ 

، ۵۲، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
۲۵۵ ،۲۵۹ ،۲۶۲ ،۲۶۴ ،۲۸۸ ،۳۱۴ ،۳۱۶ ،
۳۱۷ ،۳۱۸ ،۳۱۹ ،۳۵۹ ،۳۷۶ ،۳۷۹ ،۳۹۸ ،
۴۱۱ ،۴۱۳ ،۴۲۸ ،۴۳۳ ،۴۳۴ 

(، ۲قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )
۵۲ ،۲۵۵ ،۲۵۹ ،۲۶۴ ،۳۱۷ ،۳۱۸ ،۳۷۹ 

، ۲۷۵، ۲۷۳، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
۲۹۴ ،۲۹۷ ،۲۹۸ ،۳۸۸ ،۳۸۹ 
، ۱۸۴، ۹۸، ۹۵، ۹۱، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۶۸، قزوین

۱۸۸ ،۲۰۸ 
، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۲۹، ۱۲۸قصرقند، 
۱۴۱ ،۱۴۶ ،۱۴۹ ،۱۵۷ ،۱۵۸ ،۱۶۰ ،۱۶۱ ،
۱۶۴ ،۱۶۷ 

، ۹۹، ۹۸، ۹۵، ۹۱، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۷۸، ۶۸، قم
۱۸۴ ،۱۸۸ ،۲۰۸ 

 ک

 ۱۸۸، ۱۸۵، ۹۱کاشان، 
 ۱۱۰، ۹۸، ۹۲، ۹۱، کرج

، ۹۴، ۸۸، ۸۵، ۷۸، ۷۵، ۶۸، ۵۸، کردستان
۱۸۴ ،۱۸۸ ،۲۰۸ 
، ۹۸، ۹۷، ۹۵، ۹۱، ۸۷، ۸۶، ۷۸، ۵۷، کرمان
۹۹ ،۱۰۱ ،۱۰۷ ،۱۰۹ ،۱۸۵ ،۱۸۸ ،۲۰۸ 

، ۹۴، ۹۰، ۸۸، ۸۵، ۷۵، ۶۸، ۵۸، ۵۷، کرمانشاه
۹۷ ،۹۸ ،۱۰۷ ،۱۰۹ ،۱۸۴ ،۱۸۸ ،۲۰۸ ،
۲۰۹ 

 ۴۲های دبیرخانه شورای عالی، کمیته
 ۵۳، ۴۲کمیسیون تخصصی شورای عالی، 

، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲کنارک، 
۱۲۸ ،۱۲۹ ،۱۳۰، ۱۳۱ ،۱۳۲ ،۱۳۳ ،۱۳۴ ،
۱۳۵ ،۱۴۰ ،۱۴۲ ،۱۴۴ ،۱۴۶ ،۱۴۷ ،۱۴۸ ،
۱۴۹ ،۱۵۰ ،۱۵۷ ،۱۵۸ ،۱۵۹ ،۱۶۰ ،۱۶۱ ،
۱۶۲ ،۱۶۳ ،۱۶۴ ،۱۶۵ ،۱۶۶ ،۱۶۷ ،۱۶۸ ،
۱۷۳ ،۱۷۹ ،۱۹۹ 
 ۱۶۷، ۱۶۴، ۱۶۰، ۱۵۷، ۱۰۱، ۵۹، کوهک

، ۹۵، ۸۷، ۷۹، ۷۸، ۷۵، کهگیلویه و بویراحمد
۲۰۸ 

 گ

 ۶۲، جنوب-گذرراه شمال
 ۱۸۴، ۹۱، گرگان

 ۱۸۵گلپایگان، 
، ۹۳، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۷۹، ۷۸، ۵۷، گلستان
۱۸۴ ،۱۸۸ ،۲۰۷ 
 ۱۶۸، ۱۵۸، ۱۴۲، ۹۷گواتر، 

 ۱۶۹، ۱۶۱، ۱۲۸، ۱۲۲گیاهان دارویی، 
 ۱۶۸، ۱۵۸، ۱۴۲گیشاب، 

، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۷۹، ۷۸، ۷۴، ۵۷، گیالن
۹۳ ،۱۸۴ ،۱۸۸ ،۲۰۷ 

 ل

، ۱۸۴، ۹۵، ۸۸، ۸۶، ۸۵، ۷۹، ۷۸، ۷۵، لرستان
۱۸۸ ،۲۰۸ 



 ۴۰۵ نمایه:  دومپیوست 

 

 

 م

، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۷۹، ۷۸، ۷۵، ۵۷، مازندران
۹۳ ،۱۸۴ ،۱۸۸ ،۲۰۷ 
، ۲۹۸، ۲۹۷، ۲۹۶، ۲۹۵، ۲۹۴، ۲۴۰، مالیات
۲۹۹ ،۳۰۰ ،۳۰۲ ،۳۰۳ ،۳۰۴ ،۳۰۵ ،۳۰۶ ،
۳۱۴ ،۳۵۳ ،۴۱۴ ،۴۲۰ 
 ۵۹، ماهی رود

 ۵۹، مبادی مرزی شرقی
 ۱۲۸، ۱۲۳محصوالت جالیزی، 

، ۴۷، ۴۴، ۴۱، ۴۰، ۱۳، ۱۲، ۹، زیستمحیط
۵۴ ،۵۵ ،۵۶ ،۷۲ ،۷۷ ،۷۹ ،۸۰ ،۱۰۶ ،

۱۰۸ ،۱۱۴ ،۱۹۸ ،۲۰۴ ،۲۰۹ ،۲۱۶ ،۲۲۴ ،
۲۳۷ ،۲۴۲ ،۲۴۴ ،۲۴۶ ،۲۴۸ ،۲۵۵ ،۲۷۳ ،
۲۷۴ ،۲۹۷ ،۳۰۶ ،۳۰۷ ،۳۱۷ ،۳۲۲ ،۳۲۳ ،
۳۳۰ ،۳۳۲ ،۳۴۱ ،۴۰۱ ،۴۰۲ ،۴۰۷ ،۴۰۸ 

 ۴۳۸، ۲۴۸، مدیریت سبز
 ۷۸، مدیریت هوشمند سیل

 ۳۴مرز آبی، 
 ۴۳۹، مرکز بخش

 ۴۳۹، مرکز دهستان
 ۴۴۰، کز شهرستانمر

، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۳۶، ۱۱۸، مرکزی
۱۴۵ ،۱۵۴ ،۱۵۸ ،۱۵۹ ،۱۶۵ 

 ۱۸۱خصوصی،  -مشارکت عمومی
، ۳۷۳، ۸۰، ۷۴مشارکت عمومی و خصوصی، 

۳۷۶ ،۳۷۷ 
، ۳۲۷، ۳۲۶، ۳۲۳، ۳۲۲، ۳۲۱، مشاور ذیصالح

۳۲۸ 

، ۱۰۱، ۹۸، ۹۴، ۹۲، ۹۱، ۶۸، ۶۴، ۵۷، مشهد
۱۰۷ ،۱۰۹ ،۱۱۰ ،۱۸۵ ،۱۸۹ ،۲۰۹ 

، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۱، ۷۵، ۶۰، ۴۰، ، حمکران، ث
۱۳۷ ،۱۳۸ ،۱۴۳ ،۱۷۳ ،۱۷۴ ،۱۷۵ ،۱۷۶ ،
۱۷۸ ،۱۸۰ ،۱۸۱ ،۱۹۹ ،۲۰۲ 

 ۱۶۳، ۱۴۸، ۱۳۱، ۱۲۴مناطق آزاد، 
، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۰۲، ۴۱، یافتهمناطق کمتر توسعه

۲۳۹ ،۲۴۴ ،۲۶۲ ،۲۹۴ ،۲۹۵ ،۲۹۸ ،۳۱۴ ،
۳۱۵ ،۴۴۱ 

، ۲۸۰، ۲۷۹، ۲۵۰، ۴۷، ۴۲، ۲۰، مناطق محروم
۲۸۱ ،۳۱۳ ،۳۱۵ ،۳۸۸ ،۴۴۱ 

 ۱۷۰، ۱۵۲مناطق مرزی، 
، ۳۵۱، ۳۵۰، ۳۴۹، ۳۰۷، ۲۴۶، منطقه آزاد
۳۵۳ ،۳۵۴ 

 ۱۴۴منطقه آزاد سیستان، 
 ۱۸۹منطقه ده، 

 ۳۶۴، ۳۶۱، ۳۵۷، ۳۵۶، ۶۵، ۵۹، ویژه منطقه
 ۲۲۳، ۱۵۵، ۳۵مواد مخدر، 
، ۱۳۴، ۱۳۱، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۳مهرستان، 
۱۴۴ ،۱۴۶ ،۱۴۷ ،۱۵۰ ،۱۵۸ ،۱۵۹ ،۱۶۰ ،
۱۶۱ ،۱۶۳ ،۱۶۴ 
، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۴، ۱۱۰، ۶۸، ۵۹، میرجاوه
۱۲۹ ،۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۳۲ ،۱۳۳ ،۱۳۴ ،۱۳۵ ،
۱۴۳ ،۱۴۴ ،۱۴۷ ،۱۴۸ ،۱۴۹ ،۱۵۷ ،۱۵۸ ،
۱۵۹ ،۱۶۰ ،۱۶۱ ،۱۶۲ ،۱۶۳ ،۱۶۴ ،۱۶۷ 
 ۱۶۱، ۱۴۲، ۱۲۹، ۱۲۳میگو، 
 ۱۷۹، ۱۷۴، ۱۴۳، ۹۲میناب، 

 ۱۲۸، ۱۲۲های گرمسیری، میوه



 یقانون نینظم نو در سیستان و بلوچستانو استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۴۰۶

 

 

 ن

 ۱۱۸هبردی توسعه سرزمین، نظام را
، ۳۷۳، ۳۷۲، ۳۷۱، ۳۲۱، نظام فنی و اجرایی

۳۷۴ ،۳۷۵ ،۳۷۷ ،۴۱۰ 
، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۳، ۱۵نقشه جامع علمی کشور، 

۱۸۹ ،۲۹۸ 
 ۱۴۳، ۹۹، ۹۱نهبندان، 

، ۴۷، ۴۴، ۴۱، ۴۰، ۳۰، ۱۸، نیروهای مسلح
۲۴۹ ،۲۵۳ ،۲۸۹ ،۲۹۰ ،۳۱۸ ،۳۲۸ ،۳۴۳ ،
۳۴۹ 
، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۳، ۳۴نیکشهر، 
۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۳۲ ،۱۳۳ ،۱۳۴ ،۱۴۱ ،۱۴۴ ،
۱۴۶ ،۱۴۷ ،۱۴۸ ،۱۴۹ ،۱۵۷ ،۱۵۸ ،۱۶۰ ،
۱۶۱ ،۱۶۲ ،۱۶۳ ،۱۶۴ ،۱۶۶ ،۱۶۷ 
، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۴، ۱۲۳نیمروز، 
۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۳۳ ،۱۳۴ ،۱۳۵ ،۱۴۴ ،۱۴۶ ،
۱۴۷ ،۱۴۸ ،۱۴۹ ،۱۵۸ ،۱۵۹ ،۱۶۱ ،۱۶۲ ،
۱۶۳ ،۱۶۴ 

 ۱۲۳، ۱۲۲نیمه گرمسیری، 

 و

 ۴۴۴، ۲۷۷، تگیورشکس

 ه

، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۷۸، ۳۴هامون، 
۱۲۸ ،۱۲۹ ،۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۳۲ ،۱۳۳ ،۱۳۴ ،
۱۴۴ ،۱۴۵ ،۱۴۶ ،۱۴۷ ،۱۴۸ ،۱۴۹ ،۱۵۸ ،
۱۵۹ ،۱۶۰ ،۱۶۱ ،۱۶۳ ،۱۶۴ 
، ۹۴، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۷۸، ۵۸، ۳۱، هرمزگان
۱۷۴ ،۱۷۷ ،۱۸۵ ،۲۰۸ ،۲۱۳ 
، ۱۸۴، ۹۷، ۹۵، ۹۱، ۸۷، ۸۶، ۸۵، همدان

۱۸۸ ،۲۰۸ 
 ۱۳۷، هند

، ۱۳۲، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۴، ۱۲۳هیرمند، 
۱۳۳ ،۱۳۴ ،۱۴۴ ،۱۴۵ ،۱۴۶ ،۱۴۸ ،۱۴۹ ،
۱۵۸ ،۱۵۹ ،۱۶۰ ،۱۶۱ ،۱۶۳ ،۱۶۴ 

 ی

 ۱۸۸، ۱۸۵، ۹۸، ۹۱، یاسوج
، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۵، ۹۱، ۸۷، ۸۶، ۷۸، ۶۸، یزد

۱۸۴ ،۱۸۸ ،۲۰۸ ،۲۰۹ ،۲۱۲ 
 ۵۹، یزدان



 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 سومپیوست

 اطلس
 های  سند ملی ونقشه 
 استان سیستان و بلوچستان 





 

 

 اولتقسم

 اطلس  
 های  سند ملی نقشه





 ۴۱۱ ....سرزمین / قسمت اول: نقشه های سند ملی آمایش سیستان و بلوچستانپیوست سوم:  اطلس نقشه های ملی و استان 

 

 



 یقانون نینظم نو در  سیستان و بلوچستان و استان یمل شیآما  جموعه اسنادم                                                                 ۴۱۲

 

 



 ۴۱۳ های سند ملی آمایش سرزمین/ قسمت اول: نقشه ملی و ... سندهای  : اطلس نقشهسومپیوست 

 

 



 یقانون نینظم نو درسیستان و بلوچستان و استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد                                                     ۴۱۴

 

 



 ۴۱۵ های سند ملی آمایش سرزمین/ قسمت اول: نقشه ملی و ... سندهای  : اطلس نقشهسومپیوست 

 

 

 



 یقانون نینظم نو درسیستان و بلوچستان و استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد                                                     ۴۱۶

 

 



 ۴۱۷ های سند ملی آمایش سرزمین/ قسمت اول: نقشه ملی و ... سندهای  : اطلس نقشهسومپیوست 

 

 



 یقانون نینظم نو درسیستان و بلوچستان و استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد                                                     ۴۱۸

 

 

 



 ۴۱۹ های سند ملی آمایش سرزمین/ قسمت اول: نقشه ملی و ... سندهای  : اطلس نقشهسومپیوست 

 

 



 یقانون نینظم نو درسیستان و بلوچستان و استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد                                                     ۴۲۰

 

 



 ۴۲۱ های سند ملی آمایش سرزمین/ قسمت اول: نقشه ملی و ... سندهای  : اطلس نقشهسومپیوست 

 

 



 یقانون نینظم نو درسیستان و بلوچستان و استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد                                                     ۴۲۲

 

 



 ۴۲۳ های سند ملی آمایش سرزمین/ قسمت اول: نقشه ملی و ... سندهای  : اطلس نقشهسومپیوست 

 

 



 یقانون نینظم نو درسیستان و بلوچستان و استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد                                                     ۴۲۴

 

 



 ۴۲۵ های سند ملی آمایش سرزمین/ قسمت اول: نقشه ملی و ... سندهای  س نقشهم: اطلسوپیوست 

 

 

 



 یقانون نینظم نو درسیستان و بلوچستان  و استان یمل شیآما مجموعه اسناد                                                        ۴۲۶

 

 
 



 ۴۲۷ های سند ملی آمایش سرزمین/ قسمت اول: نقشه ملی و ... سندهای  م: اطلس نقشهسوپیوست 

 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 دومقسمت

 اطلس
 های  سند آمایشنقشه 
 استان سیستان و بلوچستان 





 ۴۳۱ ... آمایشاستان سیستان و بلوچستان  های سند : نقشهدوم / قسمت م:...سوپیوست 

 

 



 یقانون نینظم نو درسیستان و بلوچستان  و استان یمل شیآما مجموعه اسناد     ۴۳۲

 

 



 ۴۳۳ ... آمایشاستان سیستان و بلوچستان  های سند : نقشهدوم / قسمت م:...سوپیوست 

 

 



 یقانون نینظم نو درسیستان و بلوچستان  و استان یمل شیآما مجموعه اسناد     ۴۳۴

 

 



 ۴۳۵ ... تان و بلوچستان استان سیسهای سند / قسمت اول: نقشه م:...سوپیوست 

 

 



 یقانون نینظم نو در سیستان و بلوچستانو استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۴۳۶

 

 



 ۴۳۷ ... آمایشاستان سیستان و بلوچستان  های سند : نقشهدوم / قسمت م:...سوپیوست 

 

 



 یقانون نینظم نو در سیستان و بلوچستانو استان  یمل شیآما  اسناد مجموعه ۴۳۸

 

 



 ۴۳۹ ... آمایشاستان سیستان و بلوچستان  های سند : نقشهدوم / قسمت م:...سوپیوست 

 

 



 یقانون نینظم نو در سیستان و بلوچستانو استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۴۴۰

 

 



 ۴۴۱ ... آمایشاستان سیستان و بلوچستان  های سند : نقشهدوم / قسمت م:...سوپیوست 

 
 

 



 یقانون نینظم نو درسیستان و بلوچستان و استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۴۴۲

 

 



 ۴۴۳ استان سیستان و بلوچستان ...های سند : نقشهدوم/ قسمت  م: اطلس...سوپیوست 

 

 



 یقانون نینظم نو دروچستان سیستان و بلو استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۴۴۴

 

 



 ۴۴۵ استان سیستان و بلوچستان ...های سند : نقشهدوم/ قسمت  م: اطلس...سوپیوست 

 

 



 یقانون نینظم نو دروچستان سیستان و بلو استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۴۴۶

 

 



 ۴۴۷ استان سیستان و.. .های سند : نقشهدوم/قسمت  م: اطلس...سوپیوست 

 

 



 یقانون نینظم نو درسیستان و بلوچستان و استان  یمل شیآما  مجموعه اسناد ۴۴۸

 

 
 



 ۴۴۹ استان سیستان و.. .های سند : نقشهدوم/قسمت  م: اطلس...سوپیوست 

 

 

 

 




