سند ملي توسعه استان تهران
مقدمه
يكي از گامها ي جديد در نظام برنامه ريزي كشور  ،پيش بيني طراحي و تدو ين اسناد ملي توسعه استا ني در كنار
اسناد ملي توسعه بخشي و فرابخشي در قانون برنامه چهارم توسعه در جهت تقويت نگاه منطقه اي به برنامه هاي
توسعه كشور در قالب مواد  27و  511اين قانون است
ماده  27قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي  ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
دولت مكلف است به منظور توزيع مناسب جمعيت و فعاليتها در پهنه سرزمين با هدف استفاده كارآمد از قابليتها و
مزيتهاي كشور ،با استفاده از مطالعات انجام شده ،سند ملي آمايش سرزمين
مشتمل بر سطوح ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد :
الف  :سطح كالن شامل :
 -5چشم انداز بلندمدت توسعه فضايي كشور در چارچوب سياستهاي كلي نظام  ،تحليل شرايط منطقه اي و بين
المللي و امكانات  ،محدوديتها و مزيتهاي سرزمين
 -7راهبردهاي كلي توزيع جمعيت در سرزمين  ،الگوي اسكان و نظام شهري و روستايي كشور
 -3راهبردهاي خاص مناطق و عرصه هايي كه به لحاظ امنيتي و دفاعي ،حفاظت از منابع طبيعي  ،محيط زيست و
ميراث فرهنگي داراي موقعيت ويژه مي باشند.
 -4پايگاه اطالعات مكاني و جغرافيايي و اسناد تصويري مرتبط
ب  :سطح بخشي شامل :
 -5راهبردهاي هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزيع فضايي بخشهاي مختلف اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي
منطبق با ويژگيهاي سرزمين
 -7سياستها و توصيه هاي منطقه اي و سرزميني بخشها
 -3اقدامها و عمليات اولويت دار در توسعه بخش
ج – سطح استاني شامل :
 -5نظريه پايه توسعه استانها  ،حاوي بخشهاي محوري و اولويت دار در توسعه استان و تعيين نقش هر استان در
تقسيم كار ملي
 -7سازمان فضايي توسعه استان (محورها و مراكز عمده در توسعه استان)
 -3اقدامها و عمليات اولويت دار در توسعه استان
تبصره  :سندهاي ملي توسعه بخش و سند هاي ملي توسعه استان ،موضوع فصل سيزدهم اين قانون ،بر اساس جهت
گيريهاي سند ملي آمايش سرز مين و متناسب با ويژگيهاي هر يك تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران  ،مبناي

تنظيم عمليات اجرايي برنامه چهارم قرار ميگيرد  .دولت مكلف است لوايح بودجه هاي سنواتي را بر اساس اسناد فوق
تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد.
سند ملي سندي است راهبردي كه جهت گيريهاي اصلي بخش  ،استان و يا طرحهاي ويژه را در چارچوب تحقق
چشم انداز بيست ساله توسعه ،تبيين و حسب مورد به تصويب مجلس شوراي اسالمي و يا هيئت وزيران مي رسد
عمليات اجرايي اين اسناد در چارچوب مصوبات بودجه ه اي سنوا ني و س اير قوا نين موضوعه صورت مي پذيرد .
ماده  511قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي  ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
كليه عمليات اجر ايي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي و سرمايهگذاري كه در سالهاي برنامه چهارم بر مبناي
اسناد ملي توسعه بخشي ،اسناد ملي توسعه استاني و اسناد ملي توسعه ويژه ،باخصوصيات ذيل وبرمبناي اين قانون به
تصويب هيئت وزيران مي رسد سازماندهي و اجرا مي شود:
الف :سند ملي توسعه بخش  ،سندي راهبردي است كه با توجه به قابليتها  ،امكانات  ،محدوديتها ومسائل اساسي ،
جهتگيريهاي اصلي ،هدفهاي كمي و كيفي بلندمدت و ميان مدت ،فعاليتهاي محوري و سياستهاي فضايي و منطقه
اي و همچنين اقدامهاي مهم محوري و فعاليتهاي اولويت دار توسعه بخش را تبيين مينمايد  .اسناد ملي توسعه امور
بخشي به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط تهيه ميشود .
ب  :سند توسعه استان  ،سندي راهبردي است كه با توجه به قابلتيها  ،محدوديتها و تنگناهاي توسعه استان،
اصليترين جهت گيريها در ز مينه جمعيت و نيروي انسا ني  ،منابع طبيعيزيربناها و فعا ليتهاي اقتصا دي ،اجتماعي و
فرهنگي و هدفهاي كمي و كيفي بلندمدت و ميان مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهاي كالن برنامه چهارم و
سند
ملي آمايش سرزمين وطرحهاي توسعه و عمران و اسناد ملي توسعه بخشي تبيين مي نمايد .
ج  :سند ملي توسعه ويژه فرابخشي ،مجموعهاي از چند طرح و فعا ليت با پوشش فراگير بر اي مناطق و بخشهاي
مختلف مانند قلمرو تأ مين اجتما عي  ،فقرزدايي و اشتغال موضوعيت يافته وتنظيم مي شود .زمانبندي ،اولويتهاي
زما ني  ،موضوعي( بخشهاي مختلف ) و مكاني( استانهاي مختلف) اجراي طرحها و پروژه هاي آن در اين
سندمشخص ميشود .
د  :اقدامها و عملياتي كه در جهت تحقق هدفهاي پيش بيني شده در اسناد توسعه بخشي ،استا ني و ويژه فرابخشي
ضرورت اجرا مييابند در اليحه بودجه ساالنه كل كشور درج و به تصويب مجلس شوراي اسالمي مي رسد .
ه  :كليه دستگاههاي اجر ايي ملي كشور موظفند برنامه اجراي و عملياتي خود را در قالب اسناد ملي توسعه در
چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي كشورتهيه و پس از تصويب در هيئت وزيران به
مرحله اجرا درآوردند  .بودجه سنواتي اين دستگاه ها براساس اسناد فوق تنظيم مي شود .

و  :كليه دستگاه هاي اجرايي استا ني موظفاند برنامه اجرايي و عملياتي خود را در قالب اسناد توسعه استا ني در
چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي استان تهيه وپس از تصويب شوراي برنامهريزي و
توسعه استان به مرحله اجرا درآورند  .بودجه سنوا تي دستگاههاي استاني بر اساس اين اسناد تنظيم مي شود .
ز  :سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است نسبت به تلفيق اسناد توسعه بخشي  ،استا ني و ويژه باهماهنگي
دستگاههاي اجرايي ذيربط اقدام و موارد را به تصويب هيئت وزيران برساند .
اسناد ملي توسعه استانها  ،سندي راهبردي است كه خطوط كلي و محوري توسعه استان در  72سال آ ينده را تبيين
مي كند و يكي از اسناد باالدست ي بر اي تهيه و تدوين برنامهها ي  1ساله 5334خواهد بود  .در استان بوده و سند
راهنماي عمليات اجرائي استان در طي سالهاي 5424اين سندها  ،قابل يتها  ،محدود يتها و تنگناها و مسائل اساسي
توسعه استانها شناسائي و مبتني بر آن ،اهداف ،راهبردها و شاخصهاي هدف كمي استان در برنامه چهارم توسعه
استخراج شده است.
كار تهيه سند ملي توسعه استان تهران از اوايل تيرماه سال  37و با تشكيل گروههاي كارشناسي متشكل از سازمان
مديريت و برنامه ريزي و دستگاه هاي اجر ايي استان آغاز شد و نتيجه كارگروههاي كارشناسي ياد شده بصورت مكرر
در كارگروهها ي تخصص ي شورا ي برنامه ريزي وتوسعه استان ،كميته هاي برنامه ريزي شهرستانها و شوراي برنامه
ريزي و توسعه استان مورد بحث و بررس ي قرار گرفت  .همزمان با اين فرآيند  ،سند تهيه شده از يك طرف در
چارچوب كميتهاي مركب از كارشناسان و صاحبنظران اجرائي ودانشگاهي در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به
بحث و بررسي گذاشته شد و از طرف د يگر جهت اظهار نظر به حدود  12نفر از صاحبنظران برجسته دانشگاهي و
اجرا يي و برخي از مديران اجرا ئي فعلي و قبلي استان ارسال گرديد .در نهايت اين سند ،در مهرماه سال  34در شورا
ي برنامهريزي و توسعه استان تأييد و جهت طي مراحل بررسي و تصو يب
نها ئي به سازمان مد يريت و برنامه ر ي زي كشور ارسال شد و در جلسه مورخ 53343431هيأت دولت به تصويب
نهايي رسيد .

باسمه تعالي

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور – وزارت كشور

هئيت وزيران در جلسه مورخ  53343431سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد تبصره ماده ( )27و ماده
( )511قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران – مصوب –  5333تصويب
نمود:
 -5اسناد ملي توسعه استانهاي كشور ( 32استان) شامل اصلي ترين قابليتهاي توسعه ،عمده ترين تنگناها و
محدوديتهاي توسعه ،مسائل اساسي استان ،هدفهاي بلندمدت و راهبردهاي بلندمدت توسعه و شاخصهاي هدف كمي
در برنامه چهارم توسعه به شرح پيوست تعيين مي شوند.
 -7سند ملي توسعه هر استان مبناي تهيه برنامههاي ميان مدت و بودجههاي ساالنه آن استان مي باشد.
 -3سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ملي واستاني در چارچوب اسناد
بخشي و فرابخشي نسبت به تهيه برنامه هاي اجرايي و عملياتي شامل اهداف كمي و شاخصهاي هر بخش اقدام و به
استانها ابالغ نمايد.
محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور

اصلي ترين قابليت هاي توسعه استان
 -5مركزيت سياسي،اداري ،قضايي،اقتصادي و مديريتي در تهران
 -7وجود كالن شهرهاي تهران و كرج
 -3استقرار حدود يك سوم انواع صنايع بزرگ كشور و صنايع بزرگ تبديلي و بسته بندي محصوالت كشاورزي در
استان
 -4استقرار بر مسير كريدورهاي بين المللي حمل و نقل و وجود شبكه مناسب ارتباطي ز ميني ،هوائي هوايي بين
المللي و ريلي به كليه  HUBبا توجه به فرودگاه بين المللي امام خميني به عنوان
نقاط كشور و جهان
 -1برخورداري از حدود يك سوم شبكه هاي ارتباطي مخابراتي كشور و فرودگاه پيام به عنوان پستي منطقه HUB

 -6توان تامين انرژي براي انواع فعاليتها
 -2وجود ز ير ساخت هاي گسترده بازرگاني و مركزيت تجاري در سطح ملي و بزرگترين بازار مصرف
كشور براي توليدات مختلف و استقرار واحدهاي عمده تهيه و توزيع كاالي كشور در استان
 -3برخورداري از منابع قابل توجه سرمايه اي و گردش سريع سرمايه با عملكرد ملي و فراملي
 -9استقرار مراكز عمده خدمات برتر در سطوح ملي و فراملي ( فني ،مهندسي ،مشاورهاي ،علمي تخصصي ،مالي
و اعتباري ،بهداشتي و درماني)
-52برخورداري از نيروي انساني متخصص و ماهر
-55استقرار مراكز عمده وسطح باالي پژوهشي و آموزش عالي
 -57تمركز بخش عمده اي از فعاليتهاي ورزشي ،فرهنگي و هنري كشور (مطبوعات و رسانههاي جمعي ،نشر و
چاپ ،تئاتر و سينما ،ورزش و تربيت بدني ،همايشها و جشنوارهها ،نمايشگاههاي بين المللي
 -53تمركز بخش عمده اي از نهادها و تشكلهاي مدني و سياسي
 -54باال بودن سطح فرهنگ عمومي و مشاركت فعال زنان در امور اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي وفرهنگي
 -51همجواري با حوضههاي آبريز شمال و غرب كشور و برخورداري از منابع آبهاي زيرزميني درفيروزكوه
ودماوند
 -56برخورداري از جاذبههاي طبيعي ،تاريخي ،مذهبي و فرهنگي و نواحي تفرجگاهي و تأسيسات گردشگري
 -52اقليم مناسب و اراضي مستعد كشاورزي
 -53توانايي به كارگيري انرژيهاي نو و تجديدپذير براي تأمين برق (انرژي باد ،زيست توده و-خورشيد)
-59وجود زمينههاي قانوني براي توسعه ورزش ،نگرش مثبت جامعه به فعاليتهاي ورزشي ،گرايش به
سرمايهگذاري و خدمات رساني در ) (NGOبخش خصوصي و تشكل هاي داوطلب غيردولتي توسعه ورزش

عمدهترين تنگناها و محدوديتهاي توسعه استان
 محدوديت منابع آب هاي سطحي و زير زميني


محدوديت اراضي براي توسعه شهرهاي موجود

 زلزله خيزي و وجود گسلهاي فعال

 ضعف پوشش گياهي و كافي نبودن عمليات آبخيزداري و شوري و تخريب خاك
 پديده وارونگي هوا در شهرهاي تهران و كرج

 وابستگي شديد منابع مالي بخش ورزش به درآمدهاي عمومي

اصلي ترين مسائل توسعه استان
 -5دخالت مديريت كالن كشور در مديريت استان و نبود مديريت واحد شهري مناسب
 -7تمركز شديد فعاليت هاي اداري ،بازرگاني و خدماتي و نظامي با عملكرد ملي در كالن شهرهاي تهران و
كرج
 -3مهاجرتهاي بي رويه به استان ،تمركز شديد جمعيت و توسعه شهري و روستايي متمركز ومهارنشدني و
وجود پديده حاشيه نشيني
 -4كمبود امكانات به لحاظ سرانه آموزشي ،ورزشي ،فرهنگي و تأسيسات و تسهيالت شهري به ويژه تاسيسات
جمعآوري و تصفيه فاضالب شهري
 -1گسترش روز افزون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات و تصرف حريم رودخانهها
 -6بهره برداري نامناسب از منابع آبهاي سطحي و زير زميني
 -2استقرار مراكز جمعيتي بر روي گسلهاي زلزله و مسيلها
 -3استقرار خطوط انتقال انرژي و آب و انبارهاي ذخيره سوخت در مراكز تجمع جمعيت و فعاليت
 -9استقرار زاغه هاي مهمات ،صنايع دفاعي و پادگانهاي نظامي در مراكز تجمع جمعيت و فعاليت
 -52بحراني بودن شرايط زيست محيطي آب ،خاك ،هوا و در كالن شهرهاي استان و آلودگي شديد محيط-
زيست در ساير نقاط آن
 -55عدم كشش شبكه حمل و نقل درون شهري و برون شهري استان
 -57كمبود و نارسايي در تأمين امنيت اجتماعي
 -53بيكاري باالي جوانان و فارغ التحصيالن دانشگاهي
 -54پايين بودن بهره وري نيروي كار و سرمايه
 -51فقدان نظام شناسايي استعدادهاي ورزشي

چشم انداز استان در افق 5141
با توجه به قابليتهاي و تنگناها و استقرار مركزيت كشور،توسعه پايدار برمحوريت ايفاي نقش مديريت عالي
فرآيندهاي توسعه ملي و روابط فراملي كشور ،امور تخصصي ،علمي ،آموزشي و پژوهشي در سطوح ملي و فراملي،
خدمات برتر تخصصي و فني و مهندسي و صنايع با تكنولوژي برتر با تكيه بر  ICTدر قالب يك مديريت يكپارچه و
واحد استاني استوار خواهد بود و اين استان به نماد توسعه يافتگي كشور تبديل خواهد شد.
الف اهداف استان در مفهوم عام آن
 -5ايجاد مديريت واحد شهري در شهرهاي بزرگ
 -7سالم سازي محيط زيست
 -3دستيابي به تعادل فضائي و مهار و كنترل رشد جمعيتي و كالبدي مجموعه شهري تهران
 -4اعتالي معرفت ديني ،ارزشهاي فرهنگي و ويژگي هاي هويتي استان و ساماندهي فعاليتهاي فرهنگي،
اجتماعي و ورزشي و توزيع متعادل امكانات درسطح استان
 -1حفظ ،احيا و بهره برداري مناسب از منابع پايه و طبيعي
 -6حفظ ،احيا و بهره برداري مناسب از منابع آب محدود
 -2ارتقاء امنيت نقاط شهري و روستايي در برابرحوادث طبيعي و غيرمترقبه
 -3ساماندهي ترافيك در ترددهاي شهري و بين شهري
 -9ساماندهي بازارهاي كاال
 -52ساماندهي فعاليتهاي صنعتي
 -55ساماندهي فعاليتهاي كشاورزي ،افزايش بهرهوري محصوالت و فرآورده ها با تأكيد بر توسعه كشتهاي
متراكم و گلخانهاي و كاهش ضايعات
 -57ساماندهي صنعت گردشگري
 -53نهادينه سازي بهره وري و افزايش آن در بخش هاي اقتصادي و عوامل توليد
 -54ارتقاء نقش ورزش در تأمين سالمت جسمي و روحي و تقويت توانمنديهاي افراد و گروه هاي اجتماعي
 -51در استان )(M.D.Gدستيابي به هدف هاي توسعه هزاره
 -56توانمندسازي بخش تعاوني براي ايفاي فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ
 -52توسعه نقش و جايگاه زنان در سطوح تصميمسازي و تصميمگيري استان

ب اهداف بلند مدت استان به لحاظ استقرار مركزيت كشوردر آن
-5
-7
-3
-4

اصالح در ساختار مديريت توسعه اي شهر تهران و هويت بخشي به مديريت استاني در آن متناسب با جايگاه
مركزيت آن و درمقايسه با كالنشهرهاي مشابه در دنيا
تقويت نقش بين المللي كالنشهر تهران در زمينه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي سطح باالي تخصصي و
خدمات برتر
مقابله با بحران آلودگي هواي كالنشهر تهران
ساماندهي ترافيك در ترددهاي شهري و مبادي ورودي و خروجي كالنشهر تهر ان متناسب با
جايگاه مركزيت كشور

الف راهبردهاي استان در مفهوم عام آن
• فراهم نمودن زمينههاي الزم براي افزايش مشاركتهاي مردمي در مديريت و خدمات شهري و واگذاري فعاليت
ها به بخش هاي عمومي غيردولتي (به ويژه شوراها ) ،خصوصي ،تعاوني ها درقالب مديريت واحد شهري )NGO
سازمانهاي غيردولتي)
• ايجاد شرايط ويژه در مجموعه شهري تهران براي معكوس نمودن روند مهاجرت
• تقويت الگوي چند مركزي ساختار فضايي استان
• توسعه شهري بر اساس موازين شهر سالم و رعايت ضوابط زيست محيطي
• بسترسازي براي ايجاد توسعه اجتماعي ،فرهنگي و ورزشي براي ساكنان استان با تاكيد برتقويت زمينههاي-
گذران اوقات فراغت
• اصالح و تغيير الگوي توزيع و مصرف آب و انرژي
• تأمين امنيت سازه هاي موجود و در حال ساخت در برابرحوادث طبيعي و غيرمترقبه
• تقويت امر پيشگيري و مديريت بحران و بازسازي در برابرحوادث طبيعي و غيرمترقبه
• ساماندهي خطوط انتقال انرژي و آب و انبارهاي ذخيره سوخت در جهت ارتقاء امنيت نقاط تجمع جمعيت و
فعاليت در برابر حوادث مربوطه

• ساماندهي استقرار امكانات و تجهيزات دفاعي ،امنيتي در سطح استان در جهت ارتقاء امنيت نقاط تجمع
جمعيت و فعاليت در برابر حوادث مربوط
• توسعه و بهينهسازي شبكه هاي حمل و نقل به ويژه در نقاط شهري
• توسعه بورسهاي كااليي با عملكرد ملي و منطقهاي
• اصالح در ساختار صنعتي
• ممنوعيت تغيير كاربري اراضي باغي ،زراعي ،جنگلي و مرتعي
• بهبود مديريت و اصالح شيوه هاي توليد در بخش كشاورزي استان
• توسعه صنعت پرورش گل در نقاط مستعد استان براي صادرات
• تبديل استان به يكي از قطبهاي گردشگري كشور
• اقتصادي نمودن توليد كاالها و خدمات
• حمايت از ايجاد و توسعه صنايع با تكنولوژي برتر و غيرآالينده مجاز (صنايع نوين ) الكترونيك پيشرفته،
تجهيزات و ابزار دقيق ،بيوتكنولوژي اپيك ،اتوماسيون سيستمهاي توليدي ،موادپيشرفته و مهندسي نرم افزار
• ايجاد سازوكارهاي الزم و حمايت از افزايش بهرهوري در بخش هاي اقتصادي و عوامل توليد
• گسترش ورزشهاي پرورشي ،همگاني ،تفريحي ،قهرماني و حرفهاي در استان
• ريشه كني فقر شديد و گرسنگي و بهرهمندي همگاني از مواهب توسعه اقتصادي و اجتماعي
• دستيابي همگاني به آموزش ابتدايي و ترويج و بهبود برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان
• كاهش مرگ و مير مادران و كودكان سل ،ماالريا و  H.I.V/مبارزه با بيماريهاي عمده ايدز
• حمايت مؤثر از تشكيل و توسعه تعاون يها و ايجاد و گسترش شهرك ها و مجتمع هاي تعاوني
• بسترسازي براي افزايش مشاركت اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و سياسي زنان در روند توسعه استان
• نهادينه كردن رويكرد مديريت عرضه و تقاضا و افزايش سطح آگاهي عمومي درمديريت بهينه مصرف آب
• ايجاد زمينه هاي الزم براي جلب مشاركت مردمي و بخش خصوصي در بهره برداري و مديريت آب
• گسترش پوشش بيمه هاي اجتماعي و كاهش خدمات انساني در اثر حوادث

ب راهبردهاي استان به لحاظ استقرار مركزيت كشور در آن

• اعمال مديريت توسعهاي يكپارچه در كالنشهر تهران در ارتباط با ساير نقاط استان
• محدود نمودن نقش دستگاههاي ستادي دولت مستقر در تهران به تصميمگيري راهبردي و سياستگذاري دولت
در سطح ملي و فراملي
• گسترش تكنولوژي ارتباطات و اطالعات در مجموعه شهري تهران
• توسعه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي سطح باالي تخصصي و خدمات برتر در مجموعه شهري تهران با عملكرد
بين المللي
• كاهش ميزان آاليندههاي هواي تهران
• تقويت و تجهيز شبكه هاي حمل و نقل در مجموعه شهري تهران

