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ری استانمرکز خدمات سرماهی لرستان لرستان گذا  

دارایی استان لرستاناداره کل امور اقتصادی و   

 

 

 

 ( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور23ماده )

با مسئولیت رئیس "شورای عالی آمایش سرزمین "به منظور استقرار نظام راهبردی توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن

 گردد.سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می

ای تنظوی  و اجورا   های عملیاتی خوود را بوه گونوه   برنامه ندهای اجرایی مکلفدستگاه (:1( تبصره )4قسمت ) الف( بند )

 های آمایش سرزمین فراه  آید.که زمینه تحقق جهت گیری کنند

وزیران ترکیب اعضای شورا عالمه بر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عبارتند از : (: 2( تبصره )4قسمت )الف( بند)

رئیس سازمان حفاظت محیط  ،دفاع و پشتیبانی ،راه وشهر سازی ،امور اقتصادی و دارایی ،جهاد کشاورزی ،اطالعات،کشور

 .های اجرایی با انتخاب رئیس جمهورزیست و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاه

 (23نامه اجرایی بند )الف( ماده )آیین

به منظور استقرار نظام راهبردی توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن از جمله تحقوق نظوام کوار آمود برناموه       :(3ماده )

ای. سوازی توسوعه بخشوی من قوه    هماهنو   ،انتظام بخشی به سازمان فضایی سورزمین  ،توسعه سرزمینریزی و مدیریت 

سازی جریان توسعه ها و هماهن و عدالت اجتماعی و بین نسلی میان مناطق و استان سازی توسعه متوازن و پایدارفراه 

 گردد.ای و استانی، شورای عالی تشکیل میدر س وح ملی من قه

-5جهادکشواورزی  -4اطالعوات  -3وزیر کشور -2رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور -1 اعضای شورای عالی:( 5ماده)

رئویس سوازمان   -9 رئیس سازمان حفاظت محویط زیسوت  -8دفاع و پشتیبانی -7سازی شهروراه-6 امور اقتصادی و دارایی

 .انتخاب رئیس جمهورهای اجرایی به سه نفر صاحب نظر در دستگاه-01پدافند غیر عامل کشور 

روسوای سوازمان مودیریت    -2 هوای هور من قوه   استانداران استان-0 ای:( اعضای شوراهای هماهنگی منطقه14ماده )

نماینده ویوهه رئویس   -4رئیس امور مرتبط با آمایش در سازمان برنامه و بودجه کشور-3های هر من قه استان ریزیوبرنامه

کالیف مقرر وزارت اقتصاد و دارایی ردسند آمایش سرزمین  ت
 قسمت دوم: اسناد باالدست سند آمایش سرزمین 
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ری استانمرکز خدمات سرماهی لرستان لرستان گذا  

دارایی استان لرستاناداره کل امور اقتصادی و   

هاای  روساا و مادیران کاس دسا گاه    -5دار انتخاب می شود میان افراد صالحیتسازمان برنامه و بودجه کشور که از 

متخصصان توسعه، حسب مورد و ضرورت به پیشنهاد استانداران من قه و و سایر اشخاص از جمله  ذیربط ملی و اس انی

 تایید رئیس امور مرتبط با آمایش سازمان  

 

 الزامات تحقق و اجرایی شدن سند:

ای سوند  بمنظور استقرار نظام راهبری توسوعه سورزمین و اسوتمرار و پویوای م العوات آموایش و بوازنگری دوره        (6ماده 

ماه، سوامانه پوایش و ارزیوابی     6ساله( و نظارت بر اجرای سند ملی و استانی، سازمان موظف است، ظرف مدت حداکثر 5)

های اجرایی نهادهای عمومی غیر دول ی و بخش کلیه دس گاهبرداری کند، هتهیه و آماده بهر توسعه فضایی کشور را

هوای  هوا و پورو ه  های مکانی مستند و موورد نیواز سوامانه، طورح    ضمن تکمیل اطالعات و داده خصوصی موظف هس ند

اجرا در سامانه مذکور ثبت نموده و  سرمایه گذاری تولیدی و مشارکتی خود را قبل از مراحل تصویب و، ایعمرانی، توسعه

دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین ان باق آن را با اسناد آمایش سرزمین در س ح ملی و استانی بررسی نماید. اجرای 

 ها منوط به نتیجه استعالم از سامانه است.این طرح

باشوند.  ملوی آموایش سورزمین موی    مکلوف بوه رعایوت مفواد سوند       های اجرایی ملی و اس انیکلیه دس گاه( 9ماده 

هوای ابالغوی دبیرخانوه نسوبت بوه      خانه و در چارچوب بخشنامهبا هماهنگی کامل با دبیر اجرایی مکلفند هایدس گاه

مرتبط با حوزه ماموریتی خویش ظرف مدت  های الزم به مظور اجرای مفادها و یا بخشنامهدستور العمل ،تدوین تمهیدات

 خانه ارائه نمایند.در شورای عالی، به دبیریک سال پس از تصویب سند اقدام نموده و برای طی مراحل بررسی و تایید 

هوا و واحودهای صونعتی    بنگواه ، هوا شورکت  ،دولتی، موسسات، نهادهای عمومی غیرهای اجراییکلیه دس گاه( 14ماده 

های خود نسبت بوه ایفوای مسوئولیت    غیردولتی و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در حوزه جغرافیایی فعالیتدولتی و 

   فرهنگی و طبیعی اقدام نمایند.زیست، سالمت جامعه و میراثعی در قالب محیطااجتم

 1434قسمت سوم: سند ملی آمایش سرزمین در افق 

 


