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 ؛با سالم و احترام

 ریزی نقشههطرح ،توسعه کشور ریزی و مدیریتآمایش سرزمین در نظام برنامهاصلی همانگونه که مستحضر هستید رسالت 

 دیگهرباشهد  بهه ارهارت مهیبخشی ای و منطقه ،در چارچوب تقسیم کار ملی کشورفضایی  دهیسازمان و راه توسعه بلندمدت

، «سازیفرصت»ها و بخشی مناطق و بخشو انتظام« گذاریسیاست»توسعه سرزمین، « نگاریآینده»آمایش سرزمین از طریق 

سازد  سازمان برنامه و بودجه به انوان دستگاه متولی آمهایش سهرزمین در وسعه پایدار و متوازن را فراهم میت ایبستر الزم بر

ههای وهود از وضهعیت پیشهررد توسهعه کشور در طی نیم قرن گذشته تالش نموده است تا ضمن استمرار مطالعهات و ارزیهابی

 های اجرایی ارائه نماید هرری توسعه کشور را به دستگاهها و رهنمودهای الزم به منظور هدایت و راسرزمین، دیدگاه

به انوان استنتاجی جامع از مطالعات صورت گرفته در « های ملی آمایش سرزمینگیریجهت»از همین رو سند      

سان توانمند نظران، نخرگان، دانشگاهیان، مدیران اجرایی و کارشناهای صاحببندی نظرات و دیدگاهطی سالیان اویر و نیز جمع

های آمایش سرزمین درباره چگونگی سازماندهی فضایی قلمروهای های اجرایی کشور، با هدف ارائه رهنمودها و دیدگاهدستگاه

چنهدین ث و بررسهی در پس از بح ها، تدوین وافزایی میان بخشسازی و هموری از سرزمین و هماهنگسرزمینی، ارتقاء بهره

 به تصویب شورایعالی آمایش سرزمین رسیده است  02/05/1396 تاریخدر  ،سرزمین تخصصی آمایشکمیسیون جلسه 

های های اجرایهی مکلننهد برنامهههای توسعه کشهور، کلیهه دسهتگاهقانون احکام دائمی برنامه 32( ماده 1براساس ترصره )

من ارسال این ضلذا ش سرزمین فراهم آید  های آمایگیریای تنظیم و اجرا کنند که زمینه تحقق جهتاملیاتی وود را به گونه

طوح زیر مجمواهه آن وواهمشند است دستور فرمائید در تمامی س آنبه منظور تحقق اهداف موردنظر در تدوین و اجرای  ،سند

 مالحظات زیر موردتوجه قرار گیرد:م دستگاه محتر

ضمن استخراج بندها و موارد مرترط با حوزه ماموریتی وویش، نسرت به تدوین و  ،های اجرایی کشورهر یک از دستگاه 

الزم را های الزم به منظور اجرا و نظارت بر حسهن تحقهق آنهها اهتمهام ها و یا بخشنامهتصویب تمهیدات، دستورالعمل

ههای داران محتهرم در حهوزههای ماموریتی بخشی و اسهتانوزراء و معاونین محترم رئیس جمهور در حوزهمرذول دارند  

 های آمایش سرزمین هستند گیریاستانی، متولی پیگیری تحقق اهداف و جهت
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از جملهه سهند  ههاها یا اسهتانهای بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت توسعه بخشها و طرحتمامی اسناد اام از برنامه 

گیهری تهدوین و یها بایست مرتنی بر این جههت  میو   و مناطق  هاآمایش استان، اسناد راهرردی و جامع توسعه بخش

 اصالح گردند 

ریهزی ها اام از شورایعالی شهرسازی و معماری و یا شهوراهای برنامههها و استانهای توسعه بخششوراها و کمیسیون 

ار داده و در بایست در تمامی مصوبات وود، موارد مطروحه در قالب این سند را به جد مورد لحاظ قهرها میتوسعه استان

گیهری در شهورایعالی های شورایعالی آمایش سرزمین مستلزم بررسهی و تصهمیمصورت لزوم مواردی که طرق بخشنامه

 نمایند   دبیروانه این شورا مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال آمایش سرزمین است، را به

 

 
 

 

 
 با احترام مجدد

   
 رونوشت:

 جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور ؛ برای استحضار 
 ؛ برای استحضارجناب آقای دکتر وااظی رئیس دفتر محترم رئیس جمهور و سرپرست نهاد  
 ، برای اطالع و اقدام الزمبرادر ارجمند جناب آقای دکتر پورمحمدی معاون محترم امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه  
 رای اطالع و اقدام الزمجناب آقای مهندس شافعی معاون محترم فنی و توسعه امور زیربنایی ، ب 
 دکتر وااظ مهدوی معاون محترم توسعه امور المی و فرهنگی ، برای اطالع و اقدام الزم جناب آقای 
 اقدام الزمبرادر ارجمند جناب آقای دکتر نمکی معاون محترم توسعه امور اجتماای و امومی ، برای اطالع و  
 الزمنگری ، برای اطالع و اقدام های توسعه و آیندهجناب آقای دکتر دژپسند رئیس محترم مرکز پژوهش 
 سرکار وانم اربابی معاون محترم توسعه منابع انسانی و هماهنگی استانها ، برای اطالع و اقدام الزم 
 م ؛ برای اقدام الزمجناب آقای قیصوری سرپرست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایال 
 اوض پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر ؛ برای اقدام الزم جناب آقای رضا 
 جناب آقای یاری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین ؛ برای اقدام الزم 
 استان فارس ؛ برای اقدام الزم آقای تاجگردون رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی جناب 
 جناب آقای طهماسری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان ؛ برای اقدام الزم 
 جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل ؛ برای اقدام الزم 
 برنامه ریزی استان کردستان ؛ برای اقدام الزم نصراللهی زاده رئیس محترم سازمان مدیریت و جناب آقای 
 الزمجناب آقای جمشیدی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان وراسان رضوی ؛ برای اقدام  

 

 محمد باقر نوبخت 
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 جناب آقای رضوی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم ؛ برای اقدام الزم 
 ن مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی ؛ برای اقدام الزمسرکار وانم یادگاری رئیس محترم سازما 
 الزمجناب آقای الیاسی بختیاری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه ؛ برای اقدام  
 اقدام الزمجناب آقای دکتر نوروزی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد ؛ برای  
 جناب آقای حضرتی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی ؛ برای اقدام الزم 
 جناب آقای ترکی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ؛ برای اقدام الزم 
 اقدام الزمجناب آقای طاهری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان ؛ برای  
 جناب آقای پیش قدم رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان ؛ برای اقدام الزم 
 جناب آقای دکتر اکرری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصنهان ؛ برای اقدام الزم 
 ی استان یزد ؛ برای اقدام الزمدکتر نصیری زاده رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریز جناب آقای 
 جناب آقای محمدی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن ؛ برای اقدام الزم 
 آقای دکتر صیدایی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان ؛ برای اقدام الزم جناب 
 جناب آقای حاجتی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ووزستان ؛ برای اقدام الزم 
 اقدام الزمشرقی ؛ برای جناب آقای دکتر بهرودی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان 
 دران ؛ برای اقدام الزمجناب آقای نوربخش رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازن 
 آقای رودری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ؛ برای اقدام الزم جناب 
 جناب آقای چگنی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان ؛ برای اقدام الزم 
 آقای پورایسی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان وراسان شمالی ؛ برای اقدام الزم جناب 
 اقدام الزمجناب آقای وفائی بکیانی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهار محال و بختیاری ؛ برای  
 الزمن وراسان جنوبی ؛ برای اقدام جناب آقای آرین رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استا 
 الزمجناب آقای مالکی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان ؛ برای اقدام  
 جناب آقای دریانورد رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان ؛ برای اقدام الزم 
 مان مدیریت و برنامه ریزی استان الررز ؛ برای اقدام الزمسرکار وانم اربشاهی رئیس محترم ساز 

 
























