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  ٢٤/٣/١٤٠٠                                                                            ١٢٨٦٧٦رهشما
  جناب آقاي دكتر اكبرپور

  مديرعامل و رئيس محترم هيأت مديره روزنامه رسمي كشور
مصوب (ي توسعه كشور ها  قانون احكام دائمي برنامه٣٢بر اساس بند الف ماده 

شوراي «آن  سرزمين و نظارت بر اجراي، ه، به منظور استقرار نظام راهبري توسع)١٠/١١/١٣٩٥
ضمن تقدير و تشكر از درج و انتشار مصوبه اين . تشكيل شده است» عالي آمايش سرزمين

 ٢٦موضوع جزء يك بند الف ماده (شوراي عالي در خصوص تصويب سند آمايش سرزمين 
در آن روزنامه؛ در همين راستا به پيوست مجموعه مصوبات پيشين )  برنامه ششم توسعهقانون

برگزاري اولين و دومين جلسه شوراي عالي آمايش  (١٣٩٦شوراي عالي آمايش سرزمين از سال 
  .گردد  براي استحضار و درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي١٣٩٩تا انتهاي سال ) سرزمين

  ريزي، نظارت و آمايش سرزمين ـ امير اميني رئيس امور برنامه

 قانون احکام دائمي ٣٢آمايش سرزمين، به استناد بند الف ماده شوراي عالي 
 سند توسعه منطقه ساحلي، ٢٢/٠٧/١٣٩٨هاي توسعه کشور، در جلسه مورخ برنامه

: را به شرح زير تصويب نمودمکران

سند توسعه منطقه ساحلي مکران
   و مفاهيمتعاريفـ ١ماده

:درون  اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميسنددر اين 
  آمايش سرزمين شوراي عالي :عالي شوراي
  آمايش سرزمينشوراي عالي دبيرخانه :دبيرخانه

  شهرستان چابهار، جاسک، سيريک، کنارک و٥مشتمل بر :منطقه ساحلي مکران
  . هرمزگانستان و بلوچستان ويناب در دو استان سيم

  :عبارت است از) ييمنشور توسعه فضا(انداز بلندمدت چشمـ ٢ماده
، يياي دريرويگاه ني قطب توسعه جاسک به عنوان بندر و پايمنطقه مکران دارا §

 با هايهاب گاز، نفت و انرژي و منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار  به عنوان بندر آزاد و اسکله
  . استيالمللني و نقل ب و حمليجاد مناطق صنعتيت ايظرف

تواند بدون مشارکت اجتماعات محلي چه از نظر اجتماعي و توسعه اين منطقه نمي §
هاي صورت ايجاد واحدها و پروژه در غيراين. فرهنگي و چه از نظر استراتژيک به پايداري برسد

فقر و تواند به بروز مشکالت اجتماعي، بزرگ صنعتي و تجاري بدون مشارکت مردم محلي مي
 .نابرابري منتهي شود

ن يچن  و هميا و حرفهيه و فني پايهاق آموزشي از طريتوسعه اجتماعات محل §
 ي را در توسعه آتي جامعه مدنييجوزان مشارکتيتواند مي ميباالبردن سطح آموزش عال

 .ش دهديمنطقه افزا
را ع بزرگ ي، فوالد و صنايميع پتروشيجاد انواع صنايت ايمنطقه مکران ظرف §
ت توسعه يدر نها. د و صادرات مجدد را فراهم سازدي گسترده تولي نهيتواند زميدارد و م
 در ي است، عامل مهميالمللني و بي مليگذارهيز منابع و سرمايزا که محتاج تجهبرون

 .ديآيتوسعه منطقه مکران به شمار م
دار ي متوازن و پاتواند توسعهيگر ميکديزا به عنوان مکمل زا و برونتوسعه درون §

 .منطقه را رقم بزند
زا و  زاست که تلفيقي از توسعه درون اي شبه برون توسعه منطقه ساحلي مکران توسعه §

زاي منطبق با  زا است که به همراه توسعه دروناي برون برون زا و با پيشراني توسعه منطقه
 . رسدريز آن به انجام ميي مکران و اجتماعات محلي و از محل سر هاي منطقه ها ومزيت ظرفيت
المللي، توليد و المللي، حمل و نقل بيناي بر اساس تجارت بينزاي منطقهتوسعه برون §

 .المللي خواهد بودصادرات فوالد، پتروشيمي و صنايع متوسط و بزرگ تجهيز منابع ملي و بين
اي بر اساس،گردشگري، شيالت، کشاورزي، دامداري و زاي منطقهتوسعه درون §

هاي محلي و دريانوردي و فرآوري وابسته به شيالت و کشاورزي، تجهيز منابع و دارايي
 .اي استوار خواهد بودهاي منطقهفرهنگي و نهادسازي ـ هاي دولتي، توسعه اجتماعيکمک
ش يزا است که با گرا  مکران توسعه شبه برونيکپارچه توسعه منطقه ساحليامر  §

زا و به همراه توسعه  توسعه برونيشرانيوسعه متوازن با په تيامحور و برپايبه توسعه در
 يم کار ملير داده و در تقسيي مکران را تغي توسعه منطقه ساحلي تواند چهرهيزا، مدرون

  . کنديران بازي ايني در توسعه سرزمينقش مهم
  : عبارتند ازاهداف توسعه فضايي منطقه ساحلي مکرانـ ٣ماده
 يني و فراسرزميني سرزمافتهياء ارتقيريپذ رقابت §

، ي محليها تيمأمور ي در راستايا منطقه کپارچةي انسجام بخش و ييحکمروا §
 ي و فرامليمل

وند و اتصال با ي در پيا ارانه درون منطقهي  هميکالبد ـ ي عملکرديها شبکه §
 يني و فراسرزميني سرزميفضا

 يقلمرو و يطي محيها تنشآور در برابر  کپارچه و تابيدار، ي پاييتوسعه فضا §
 ي بيروني و درونيها هيسرما جذب بر، مبتني  محورايدراقتصاد سبز، متنوع و پايدار  §
 ي در راستاي هم پيوندي وا منطقه يافتةتشخُص و خودآگاهي بهبود  §

 ي اجتماعيکپارچگي
 و تحقق عدالت) يچندبعد (يتي و قابليکاهش فقر درآمد §

  : عبارتند ازران مکي توسعه منطقه ساحليراهبردها ـ ٤ماده 
 )marine economy( محورايدري ا توسعهي ها تيفعالترويج و تقويت الگوها و  §
 )blue economy(ي بر اقتصاد آبيمبتن
 يها  منطقه در قالب شبکهي و کارکردي عملکرديريپذ و ارتباطيريپذاتصال §

 يريگ بهره رمنظو  به) ني نسبت به سرزميياي جغرافيکنار افتادگخروج از ( ي و فرامليمل
  ي جهانيها انيجر ينه از فضايشيب

 اي  بر محورهاي ساحلي و فرامنطقه تأکيد فراملي باکننده مناَهاي   برقراري پيوند §
 يها ن عرصهييق تعي از طر(PDS) بر بنادر ي مبتنتوسعة به يبخش تياولو §
 (PPDA) يبندرگاهتوسعة ت ي اولويدارا

 دبُر تیظرف بچورچا در ساحلی رانو ازاتمو به ايشبکه و چندسطحی ۀتوسع §
 ساحلی يپهنهها
  ت مکراني به مرکزي و فراملي مليياي دريدورهاي و کرها شبکه به يده شکل §
ـ هاي چابهارکريدوري به مرکزيت قطب ـ ايتوسعه شبکه §   کنارک، جاسک و ميناب  
 تمحصوال( آب منابع يها تي محدودو میقلا بر مبتنی ورزيکشا به يده تياولو §
)رورزيشو و يریگرمس
ساحلی اهگرربز تیرمحو به وريدیکر متمرکز ۀتوسع §
 ياي و برقرارمنطقه عیِیطب ادثحو و بیآ فقر و تنش بر مبتنی آوربتا ۀتوسع §

 رساختي زنيتأمت و ين فعالي نويها وهيش
 المللي در پيوند با منابع محلي در راستاي اقتصاد مولد و بالندهبسيج منابع ملي و بين §
 هاي بيروني هاي دروني منطقه و پتانسيل  داراييبر  هيتکشي به ساختار اقتصادي با بخ تنوع §
 )يگرد بوم(يعي طبيکپارچه گردشگري يها ز شبکهيتوسعه و تجه §
ژه در نوار يو به( ت کوچک و پراکندهيست و فعالي به مراکز زيبخشانسجام §
   يگ حاموند با مراکز بزري در پي سکونتگاهيها در غالب منظومه) يساحل
به » زدات تراکميريمد «يده سازمان از سبک يزمان) وستاريپ(ف ي طيبرقرار §
 رمتمرکزيغ ييحکمروا
 ي توسعه در دو استانها کانوني هم پيوند و همکار به محوريت ها شبکهبرقراري  §

 ستان و بلوچستان و هرمزگانيس
 ي و محليا منطقه ي نهادهاييت و پاسخگوي شفافيت سازوکارهايتقو §
 محورايدر بر اقتصاد  تأکيد بايتي متنوع فعاليها بخش در يور بهره يرتقاا §
ي از طريق ا فرا منطقهي و ا منطقهاتصال جامعه محلي به فضاي رقابت  §

  دارهويت برنامه
 يگذار هيسرمات و ي سکونت، فعاليت منطقه براي و جذابيت زندگيفيش کيافزا §
  توسعهي اصليها کانونت يبا اولو
 دي توليها رهيزنجل ي و تکميا خوشهتوسعة  بر يبخش تياولو §
زا و   باهدف درون(Learning Region) يريادگي به مناطق يده شکل §
 نه کردن توسعهينهاد
 ي منطقه در فضاهاي ملي و فراملي مبتني بر رويکردهاي بِرندسازي ارتقاي آوازه §
  )Place Branding(مکان
  توسعه يندهاي فرآي اجتماعيرندگي و دربرگيارتقاء برابر §
 و دسترس قابل بر منابع قابل استطاعت،  تأکيدبا ييت غذايبهبود شاخص امن §
  تيفيباک

 يها  بر شبکه تأکيد بايرساختيها و خدمات ز  فرصت عادالنةييع فضايتوز §
  توسعه يها ت کانونيبان به محوريپشت

  حور و توسعه م) need based(توانمندسازي اجتماعات محلي و آموزش نيازمبنا  §
جامعة  ي همکاريها شبکه به يده شکل و يوندي پي اجتماعيها هيسرمات يتقو §
 ارکو کسب در يبوم
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  توسعهيندهاي در فرآي اجتماعات محلي و توانمندسازيريپذ مشارکت §
  ي و چندبعديتيجهت بهبود فقر قابل) HDI (ي انسانيها هي سرمايساز تيظرف §

 به تفکيک راهبردها ران مکي توسعه منطقه ساحليها استيس ـ ٥ماده
  :عبارتند از

 تیظرف بچورچا در ساحلی ارنو ازاتمو به ايشبکه و سطحی چند ۀتوسع
ساحلی  يپهنهها دبر

امحور ي دريي و توسعه منطقه مکران بر اساس اصول سازمان فضايزيربرنامه §
  يني، باالدست و بالفصل سرزمي، ساحليمشتمل بر پهنه فراساحل

ک، ي، لجستيره نفت و گاز، بندرگاهي ذخيهاانهي پايها تيلت استقرار فعاياولو §
کيجست لُيجاد سکوهاي، ايياي دريها  سازهير و نگهدارينگ، تعمي، بانکريد فراساحليص

  ي در پهنه فراساحليياي درنصب و ونقل حمل، يچندوجه
 ي تجاري عملکردي، نواحير، بندرگاهب بر، آبي انرژيها تيت استقرار قعالياولو §

Trade functional zone)( ،الت و يبان شي، خدمات پشتينرسازي کانت،يساز يکشت
  ي در پهنه ساحليني سرزميپروريک، آبزيلجست
، يالت، تجارت، کشاورزيش(د يبان توليروبر پشتيع ني صنايفکن ت و برونيهدا §
  باالدستيهابه سمت پهنه) ي و انباردارونقل حمل
 ،)چابهار، کنارک، جاسک، سيريک و مينابهاي  شهرستان( هاي ساحليپيوند اليه §
) زاهدان، کرمان و بندرعباس(ينيو سرزم..) کشهر، قصرقند و يسرباز، ن( يبان ساحليپشت

    يا در ساختار شبکه
 متشکل از ي نوار ساحلي و عملکرديروار نقاط سکونتگاهيت زنجياتصال و تقو §

  نابيجاسک و مت چابهار، ي و به مرکزيي و روستايمراکز متعدد شهر
ي و توان و ظرفيت شناخت نيزمهاي تناسب بارگذاري فعاليتي و کالبدي با ويژگي §

  )متناسب با نقشه تناسب محيطي(هاي ساحلي و سرزميني برد محيط زيستي اليه
 با توجه به وجود يه ساحليبر در ال  آبيها تي فعاليت بارگذاريت و هداياولو §

 يعي با توجه به بستر طبيستيط زي به الزامات محيبنديپات يبا رعا(هين اليمنابع آب در ا
 ) ير ساحليپذبيشکننده و آس
مند  رمکاني غيها تي بر فعال تأکيدت بايت و فعالي جمعيت تراکم بارگذاريهدا §

 ينيبان سرزمي پشتيهاهي به سمت اليه ساحلياز ال
 يذارکردن بارگ نهي و کميياي و دري ساحلريپذ بيآس يها حفاظت از پهنه §
   فرد منحصربهنخورده و  بِکر، دستيدر نواح) ندهي آاليهاتي فعالژهيو به(ت يفعال

 از ي ناشيستيز طيامد محي پمؤثرش مستمر و ي و پايابي سازوکار ارزيبرقرار §
   يستيز طي در مناطق ارزشمند محژهيو به ييربناي و زي اقتصاديهاپروژه
 يزان مجاز انتشار آلودگين مييتع و ستيز طيمحنده ي آاليها کانونييشناسا §
ات يچون مال  همييق راهبردهايها از طرندهي و مقابله با ورود و انتشار آالي و ساحلييايدر
 و تجارت )Carbon Trading(، تجارت کربن يستيزطي محي، حسابداريستيز طيمح

  )Pollution trading(يآلودگ
   شده تحفاظ در مناطق ي توسعه و بارگذارهر نوعت يممنوع §
ت به يناب در سطح موجود و اولوي در دشت مي سنتيد کشاورزيتَحد §
 نابي باال به دشت مي مدرن با فناوريکشاورز

 تمحصوال( آب منابع يها تي محدودو میقلا بر مبتنی ورزيکشا به يده تياولو
)ر ورزيشو  و يریگرمس
باهوکالت ( غرب و شمال غرب يها ت پهنهي با اولوي کشاورزيها تيت فعاليهدا §
ناب و يک در دشت مي اکولوژيمحدوده، نسبت به شرق محدوده با توجه به کسر) و سرباز

 ن محدودهين در ايفرونشست زم
و ) يوه سنتي با شژهيو به( ي کشاورزيناب براي دشت ميد استفاده از اراضيتَحد §

  ناب ي، در مستيز طيمح باال و کم تهاجم نسبت به ي با فناوريتوسعه کشاورز
رآباد  باهوکالت و زَيها  در پهنهيري گرمسي و کشاورزيج شور ورزيترو §

  ت دومي اولوعنوان بهناب يت نخست و مي اولوعنوان به
 در ژهيو بههاي شيرين در نواحي باالدست سدها پروري در آبترويج آبزي §

  اليه سرزميني 
 يها گونه بر پرورش ي مبتني ساحليبخش توان ي براشور آباستفاده از منابع  §

، ي روغنيها ر دانهينظ ( مقاوم به نمکيي معطر و داروياهي گيها  و گونهسندشورپ ياهيگ
گو، ي و ميه دام، ماهيو تغذ يرزو  شوريها علوفه...)  مانند چش و کرت و  کهوريها گونه

 يبردار  با بهرهي و بهداشتيي، داروييايميبات شيد ترکيد عسل و تولي و توليزنبوردار
  شورخاک و  آبمنابع دار از يپا

ساحلی اهگرربز تیرمحو به وريدیکر متمرکز ۀتوسع
 يارهيزنج به يده  و شکليت در نوار ساحليت و فعالي جمعيت بارگذارياولو §

  يي و روستاي شهريها از سکونتگاهوستهيپ هم به
  ت يت و فعالي جمعييع فضاي تعادل و توازن در توزيبرقرار §
 يها ساحلي به پهنههاي اصلي  پذيري عمودي کانونلپذيري و اتصاتقويت ارتباط §
  رانشهريا ـ لک و چابهاريم ـ ق چابهاري از طرينيسرزم
ت چابهار و ي به مرکز)multi nodal(ي توسعه چندگرهي به الگويبخشتياولو §

 دومةناب و کنارک در ردي نخست و مةجاسک در رد
نش بر مبتنی آوربتا ۀتوسع اي و منطقه عییبط ادثحو و بیآ فقر و َت

 زيرساختنيتأمهاي نوين فعاليت و  برقراري شيوه
دور يت کري به محوريا  متمرکز پراکنده و خوشهيي توسعه فضايج الگويترو §
 يني و سرزميبان ساحلي از مراکز پشتياجاد شبکهي با ايساحل
 مقابله با مخاطرات يبرات بحران در منطقه يري مديا  سازوکار چرخهيبرقرار §
 حساس يها ت کانونين و پس از بحران به مرکزيش، حيساخت در پ و انسانيعيطب

 )ت بحرانيرينقشه مد(کنارک و جاسک ـ چابهار
ن يتأمن ينو يها وهيو ش) ي سطحيها آب(ريپذديتجدت استفاده از منابع ياولو §

 شده تلف، پساب و آبِ ها کن نيريش آب ازجملهمنابع آب 
 هايهمانند شهرک) عملکردي(هاي توسعه  بي کانون کمبود و نيازهاي منابع آنيتأم §
 کن نيريش آبت منابع يبا اولو ... يصنعت
 ينيرزمي زيها  آب مستقل از بارش و آبنيتأم به استفاده از منابع يدهتياولو §

    يا  منطقهيوکارها کسبها و تيدر توسعه فعال
  ي در نوار ساحلجز بهبر  آبيها تيفعالت استقرار يممنوع §
چون قصرقند،   واقع در محورهايي همدورافتادهرساني مصارف شرب به روستاهاي آب §

  ها  کن نيريش آب ازجملهن منابع آب يتأمهاي نوين  ، بنت و پيشين از طريق شيوهشهر کين
 منظور بهدر دو شهرستان بشاگرد و قصرقند  يبرداران کشاورز آموزش بهره §

  ي محصوالت کشاورزيالي ارزش ريورد و بهرهي توليور بهبود بهره
 ي در فقر آبرگذاريتأث از عوامل يکي عنوان به يزان باسواديت و رشد ميتقو §

   سال۵۰ ري زسوادان ي بيتحت پوشش بردن تماممنطقه با 
گر ياز د( چابهار و جاسک ي شهري به شبکه آب در خانوارهايش دسترسيافزا §
  دل شبکه موجويبا گسترش و تکم)  ي بر فقر آبمؤثرعوامل 
  يت مشارکتيريت متمرکز و آمرانه منابع آب با مديري مدينيگزيجا §
 يريگ و بهره ها آن از ي و منابع ناشي سطحيها ت استفاده از منابع آبياولو §
  در مصارفشده هيتصف از پساب يحداکثر
 مجدد از آب ي و استفادهياريآبج کمي و ترويارين آبي نويهاوهياستفاده از ش §
   وابستهي آبيها و سازهي اَنهار سنتيها  شبکهي و بهسازياريدر آبشده   و تلفياضاف
ناب و توقف ي در دشت مينيرزمي زيها آب موجود از يبردار در بهرهدنظريتجد §
 يش کشاورزيت و پااليتثب (ين نواحير کشت در اي و اصالح سطح زرمجازيغ يهابرداشت

  )نابيدر دشت م
ز محدوده طرح توسعه مکران ي آبريها حوزه طرح جامع منابع آب يساز بهنگام §
زان ين مييو تع) ينيرزميز يسطح( منابع آبيها ليپتانسق ي کامل و دقيي شناساباهدف

  ريدپذيص منابع آب تجديحجم قابل تخص
 )پنل خورشيدي، انرژي جزر و مد دريايي(  انرژينيتأمهاي نوين و پاک توسعه شيوه §

اي  بر محورهاي ساحلي و فرامنطقه تأکيدا فراملي بکننده مناَهاي   برقراري پيوند
 و ينيوند با مراکز سرزمي در پيا و شبکهيچندسطح ي  توسعهيتوجه به الگو §
  ي منفک و توسعه آنتنيهارهيجاد جزي از ايريجلوگ
چون  ه همي همساي با کشورهايا فرامنطقهت تعامالت ي و تقويش همکاريافزا §
ان ي ميتي و امني اقتصادمؤثر يهاانيجاد جريمان و ا، افغانستان، هند و ع)گوآدر(پاکستان
  ن کشورهاي با ايا منطقه
 از تَحرک و يري جلوگمنظور به يتي محروم جمعيها  به پهنهيرسان خدمات §
 ي مرزيها  و  توسعه بازارچهيت در نقاط سکونتگاهيت جمعيت و تثبي جمعيداريناپا
  ت يه شدن جمعيروند تخل از ي مرزيها سکونتگاه عامل بازدارنده عنوان به

ها در محور شرق کشور به  سکونتگاهي و کارکردي عملکرديوستگيت پيتقو §
چابهار،  "يت محورهايت نخست و تقويدر اولو) چابهار، سرباز و زاهدان( سمت خراسان

ت يدر اولو" بندرعباسناب و يچابهار، جاسک، م "يو محورها" رانشهر و کرماني، اشهر کين
   يني سرزميرتباط با فضا امنظور بهدوم 
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  درپذير منطقه  کانون اصلي رقابتعنوان  بهکنارک   ـتقويت حوزه عملکردي چابهار §
  مواجهه با بندر گوآدرِ پاکستان 

 و از طريق گسترش) فارس و بلوچ (اي تقويت اختالط و پيوندهاي اجتماعي منطقه §
  الت در منطقهي و شي بازرگانيهاتي فعالياياح

لوپ سطح) (لوپ( حلقهصورت به مراکز ي همکاريوسطحد يت الگويتقو §
 کين ـ سرباز:٢زاهدان و لوپ سطح  ـ چابهار ـ جاسک ـ نابيم ـ بندرعباس ـ کرمان:١

 )چابهار  ـجاسک ـ نابيبشاگرد م ـ رانشهريا  ـشهر
 'marine economy)دريامحور اي توسعه هاي فعاليت و الگوها تقويت و ترويج

 'blue economy )بيآ اقتصاد بر مبتني
ـ ، انبارداري و لُجستيک بندرگاهي در بندر چابهارونقل حملهاي توسعه فعاليت §  کنارک 
ن، يشين و پيع پسيالت و صنايش  محورايدر يها تيج فعالي و ترويدهتياولو §
   ييايع دري و صناونقل حمل و يک، بازرگانيلجست
 ي دريايوم بر عل تأکيدگاهي باهاي دانش اي و رشتههاي حرفه اولويت برگزاري دوره §

)Marine Science(  
 هاي فراساحليهاي دفاع، معدن، توليد انرژيدهي به فعاليتاولويت §

)Offshore Energy Producer(کوهار ي و ساي و نجات ساحلامداد و ي نفتي، س
    )Blue Economy(ا محوري و دري بر اقتصاد آبي مبتنيهاتيفعال

، کيريس در سرباز، چابهار، کنارک، ي کشاورزيليو تکم يليع تبديتوسعه صنا §
ک، يري کنارک، سيها شهرستانالت در ي شيلي و تکميليع تبدي و صناشهر کينبشاگرد، 

 جاسک و چابهار
 ها به زنجيرهکنارک و سيريک و اتصال آنهاي  تجهيز بنادر شيالتي در شهرستان §
  الت ي مرتبط با شيلي و تکميليد محصوالت تبديتول

 هاي ها و زيرساختشيوه«ي    در زمينهگذاري آموزش نيروهاي انساني بومي و سرمايه §
  » يد و کشاورزين صينو

 يفاي اي بنادر چند منظور چابهار و جاسک برايهارساختيل زيز و تکميتجه §
   ي و فرامليانقش در سطح فرامنطقه

 محور بر  هژيو  تأکيد و باي ساحليکپارچه گردشگري يها ز و توسعه شبکهيتجه §
   شده حفاظتژه و يها، مناطق و گواتر، خورها و تاالب ـ چابهار
 نير از مجهزتيکي عنوان به) گالک زرآباد(ييد رضايت بندر شهيز و تقويتجه §
  کشورياديبنادر ص

المللي در پيوند با منابع محلي در راستاي اقتصاد بسيج منابع ملي و بين
مولد و بالَنده
 يهاي در فعاليتريپذ مشارکتن مهارتي جامعه محلي براي آموزش و ارتقاي توا §
  منطقه  ندهيآن يد و نويجد

 بر ي متخصص و خالق مبتني انسانيروي به جذب و نگهداشت نيدهتياولو §
    توسعهتحقق ي بر فازها تأکيد بايا  منطقهيازهاين

 با يالت و کشاورزي شنهيدرزم منطقه يخي و تاري نهاديهاتيوند ظرفيپ §
  ن  ي نويلي و تبديليع تکمين توسعه صناي نويتارهاساخ
ش ي افزاي در راستاي بومي انسانيرويب نيق و ترغي، آموزش، تشويساز نهيزم §

   توسعهيندهايع جذب در فرآي جهت تَسرازين مورد يتخصص و دانش فن
 از يگذارهاي ويژه براي نخبگان و متخصصان بومي براي جذب سرمايهارائه مشوق §
   ي بوم جامعهيسو

 و يدي توليهاي و فناوري مرتبط با نوآوريهارساختيها و زنهيبهبود زم §
   ماهر و متخصصي انسانيروي جذب نمنظور به يصنعت
لِ ي تسهي در راستاي و قانوني نهادي ساختارهاليوتعد رحج و يروزرسانبه §
 ي بوميروهاي بر ن تأکيد ماهر و متخصص باي انسانيروي و جذب نيگذارهيسرما
شتر منابع داخل و ي جذب بمنظور به يا منطقهارکو کسب ياصالح و بهبود فضا §

 ي اقتصاديهاتيجاد و رونق فعاليخارج منطقه و ا
هاي دروني منطقه و   داراييبر هيتکبخشي به ساختار اقتصادي با  تنوع
هاي بيروني پتانسيل
 و يردشگر در توسعه صنعت گيگذارهي سرمايها و شناساندن فرصتيابيبازار §

داد و ي روي توسعه گردشگري از مناطق آزاد برايمند بهرهيايت و مزاياستفاده از قابل
 ... .د ويت روادي از معافي به سبب برخورداريعي طبيگردشگر
  التي و شي بر کشاورزي مبتنيتي فعاليها رهيل زنجيتکم §

ساختار ي توسعه صنعتي و حرکت از ساختار کشاورزي به نهيدرزمگذاري سرمايه §
  صنعتي با توجه به پتانسيل بازرگاني دريايي و کارکردهاي ويژه مناطق آزاد اقتصادي 

الت و ي، شي کشاورزاسيمق کوچک اصالح ساختار منظور به يالتي تسهارائه §
  ، انبوه و مدرن اسيمق بزرگت يصنعت به سمت فعال

 وابسته و عيصنا ـ  باالي مدرن با فناوري کشاورزيهاتي به فعاليده تياولو §
 يق و توسعه کشاورزيمرکز تحق ـ انيبن خدمات برتر و دانش ـ التي و شيوسته کشاورزيپ

 ريپذديتجد يها يد انرژيتول ـ بان آني و خدمات پشتيبازرگان ـ التي و شيو جنگلدار
 ناب يدر شهر م) ييگرما نيزم(

ه ي حاشي کشورهادهنده  و مفصل اتصالونددهندهيپ عنوان به نقش چابهار يفايا §
) Land Locked(بست يا محصور در خشکي اقيانوس هند به کشورهاي با سرزمين خشکي

  انه و افغانستان ي مياي آسدر
  ي در محور ساحلمحورايدرع ي بر صناي مبتنيتي فعاليهارهيت زنجيتقو §
  ونقل حمل ـ يبازرگان ـ کيلجست

)گردي بوم(هاي يکپارچه گردشگري طبيعي  توسعه و تجهيز شبکه
 ژهيو به(يياي و دري ساحلين مرتبط با گردشگريشرو و نوي پيهاتيتوسعه فعال §

 ) در محدوده گواتر تا چابهار
 به استفاده از ي ملگردشگرانالت روزافزون ي به تماييگو  پاسخي برايبسترساز §
  گوادر  ـ  در محور چابهارژهيو به در منطقه ي ـ ساحليعي طبيگردشگرامكانات 
 باارزشِرشِ گردشگر در روستاها و بنادر يبان پذي پشتيهارساختيز زيتجه §
  ي گردشگريت باالي و باقابلي و فرهنگيخيتار

ت يجاد هوي منطقه در افرد منحصربهژه و ي وي بومي سبک معماريريگبهره §
  دادهاي وقوع روي براي و بسترسازيامنطقه
 فرد گردشگريههاي منحصربافزايش ميزان آگاهي عمومي در کشور نسبت به جاذبه §

 و کريدورهاي دريايي ملي و فراملي به مرکزيت مکرانها شبکهي به ده شکل
 يهاتي فعالواسطه  به )Foreland( بنادريها کرانه شيپز مناطق يجاد و تجهيا §

نال و ي بر مگاپورت چابهار و ترم تأکيد باکيلجستنگ، ي، بنکريرانيمرتبط با خدمات کشت
  بر هاب جاسک   تأکيد باگاز نفت و يياي درساتيتأس

هاي پسين  زنجيرهواسطه به )Hinterland(ي سرزميني بنادرها کرانه پستجهيز  §
 خدمات ازجملههاي سرزميني هاي بندري به دروازه هاباتصال باو پيشين خدمات مرتبط 

 هاي مالي، لجستيک بندرگاهي و پشتيبان بازرگاني گري، انبارداري، واسطهونقل حمل
ت بنادر منطقه در ي بنادر منطقه موقعيگاه سطح و عملکرد رقابتي جايارتقا §

 انه ي و موجود در منطقه خاورمي جهانييايشبکه خدمات خطوط در
 و ي لنگرگاهزمان مدتان بنادر و کاهش يند چرخش محموله ميل فرآيتسه §

 در بنادر منطقه ) کيتراف (يريبارگ
 يريگ با بهرهيمرز رونب Transshipment هابِ عنوان بهت منطقه يتقو §
  يژه و آزاد اقتصاديل مناطق وي از پتانسيحداکثر
 و يب داخليسه با بنادر رقي در مقايياي درونقل حمل يهانهي هزيسازنهيبه §
 )يياي تجارت دري کنندهنيي عوامل تععنوان بهنه بار ي و هزينه زمانيهز(يخارج
 به خطوط يابهار و کالنتر چيد بهشتيع در اتصال منطقه آزاد، بنادر شهيتسر §
  چابهار؛ زاهدان و مشهدآهن راه خط جمله از يلي رونقل حمل

ويژه در نوار  به(انسجام بخش به مراکز زيست و فعاليت کوچک و پراکنده
هاي سکونتگاهي در پيوند با مراکز بزرگ حامي در غالب منظومه) ساحلي
 عمان در ياي درازاتمو به ي ساحلي از روستاهايارهي و نگاهداشت زنجحفظ §

  يا منظومهيرسانساختار خدمات
) کشاورزي، دامداري، شيالت و بازرگاني(هاي بومي منطقهحفظ و ارتقاي فعاليت §

 ي نظام سکونتگاهي   جلوگيري از تخليه روستاها از جمعيت و ناقص شدن زنجيرهمنظور به
اشتغال جامعه ت ي منطقه با اولويادي و صيت بنادر تجاريش ظرفيز و افزايتجه §
  منطقه يادان بومي به کشاورزان و صيرسان خدماتمنظور به يبوم

د، ي و صيري نوبرانه و گرمسيمحصوالت باغ(يدي به محصوالت توليبخش تنوع §
نه  ي زمنيدر اادان و کشاورزان يدر منطقه و آموزش ص) يگو و ماهي ميبندپرورش و بسته

-سکونت و توليد در نظام سکونتگاهي سطحدهي به شبکه توزيع خدمات پشتيبان شکل §
 ايهاي فعاليتي در  نظام سکونتگاهي منطقه و شبکه بخشي به تکميل زنجيره بندي شده و اولويت

اي براي  ونقل درون منطقه دهي و تسهيل عملکرد نظام ارتباطات و حمل سازمان §
 ها ان سکونتگاهيتسهيل عملکرد و تعامالت بومي م
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) يآب، برق، راه و انرژ(بان کار و سکونت ي پشتيهاخترسايز زيل و تجهيتکم §
 ن نقاطي ايها ه سکونتگاهي از تخليري و جلوگيدر نقاط مرز
 يها هيال در يرسان مجهز خدماتيدورهاي محورها و کريريگل شکليتسه §
 ناب ين، بنت و ميشي بر محور پ تأکيد باينيسرزم
 آن يها کرانه  و پسي ساحل در نواري معدنعي معدن و صنايها رساختيتوسعه ز §
 ژهيو به(  سنگاني مشترک با کشور افغانستان در منطقه مرزيگذار هي و سرمايبا همکار

 )شهر و قصرقند کي بشاگرد، نيهادر شهرستان
 هاي پذيري عملکردي و کارکردي منطقه در قالب شبکهپذيري و ارتباطاتصال

 منظور به) نسبت به سرزميني جغرافيايي کنار افتادگخروج از (ملي و فراملي
 جهانييها انيجر بيشينه از فضاي يريگ بهره
ز و يق تجهي توسعه از طري از چندپارگيري و جلوگي کالبديوستگيحفظ پ §
  ي و آبييمن، هواير و ايالسعي سريني زمي ارتباطيهارساختيل زيتکم

هاي  اضاي گروهگيري تق ها در تناسب با شکل  و زنجيروار فعاليتگام به  گامتوسعه  §
 )بر و نيروبر در مرحله نخست توسعههاي آبفعاليت(گذاران کننده و سرمايه استفاده
 برروينبر و ، آببر يانرژ ي صنعتيهاتي فعالي نهيدرزم شدن منطقه يتخصص §

   ي ملکار ميتقسدر 
 بر محور  تأکيدبا(اي هاي ارتباطي سريع برون منطقه گسترش و بهبود شبکه §

  و توسعه و تجهيز کريدور اصلي ارتباطي ) مرکزي منطقه
 يدورهايل کريتکم(يني زمونقل حملهاي   توسعه زيرساخت ويده سازمان §

  ـدور چابهاري کريفي مکران ارتقاء کيدور ساحليل کريگان، تکمي جاسک به ريحمل و نقل
  سرخس، زاهدان و چابهارينيدور حمل و نقل زميو کر) لکيم ـ  و چابهارشهر کين

ت بنادر ي به مرکزي آبيدورهاي در کرينيدرون سرزمل ارتباط بار و مسافر يتسه §
  دريايي مانندونقل حملهاي سبک ي شيوهريکارگ بهاز طريق ( موجود در منطقه

 ))Ferry( کوچکيهايکشت
 ها اني جري در فضاينيآفر و نقشي جهاني به بازارهايش دسترسيافزا §
 کاال به افغانستان و تيترانزحور شرق، معبر  دروازه معنوان به نقش چابهار يفايا §
 انه ي ميايآس

 توسعه مراودات با منظور بههاي مرزي پيشين و ريمدان توجه به بازارچه §
 کشور پاکستان 

  باينيبرد درون سرزم ـ  و روابط بردي همکاريها شبکهيريگل و شکليتَسه §
 يهاتي در فعالينيفراسرزم يريپذ رقابت ي در راستافارس جيخل ي غربيها بر بخشتأکيد

 نفت و گاز
کنارک، جاسک  ـ هاي چابهارکريدوري به مرکزيت قطب ـ ايتوسعه شبکه

و ميناب
هاي مهم  ي و تسهيل برقراري دسترسي مستقيم کانون کانوننيبتقويت روابط افقي  §

سرزميني به اليه هاي اليه سکونتگاهپذيري نقاط  بر اتصال تأکيد باگريکدفعاليتي و جمعيتي به ي
 ساحلي به مرکزيت چابهار و جاسک در اولويت نخست و ميناب و کنارک در اولويت دوم

 و يدور ساحلي کري چندگانه رشد در نقاط سکونتگاهيها به کانونيدهشکل §
 راموني پي و شهرهاييل نَشت توسعه به نقاط روستايتسه
 نابيم  ـنگوهرا  ـبنت ـ نيشي محور پي ارتباطيکپارچگي يبرقرار §

» زدامديريت تراکم«ي ده سازمانزماني از سبک ) پيوستار(برقراري طيف 
رمتمرکزيغبه حکمروايي 

 مکران ي با استقرار سازمان منطقه ساحليا و منطقهيمحلتوسعة  يساز نهيزم §
  ي محلي نهادهايساز  هماهنگيدر راستا
و هرمزگان ستان و بلوچستان ي کنشگران مختلف در استان سيريپذ مشارکت §

 ي سازمان منطقه ساحلي عموممعا در مجي خصوص،ي مردم،يردولتي غياعم از حکومت
  ي و اعتماد عموميش حس همکاري افزامنظور بهمکران 
 واسطه به افزايش تدريجي خودکفايي و خوداتکايي سازمان منطقه ساحلي مکران §

 داري پايمنابع درآمد
 يي حقوق توسعه در سطوح فضاةنيدرزم متناسب ي از مواد قانونيبرخوردار §

 ي و صنعتي موجود در مناطق آزاد تجاريخألهاو رفع  يا منطقه ـ يمل
  در طول سواحل مکرانيکپارچه ساحليت و نظارت يرياستقرار نظام مد §

ي توسعهها کانوني هم پيوند و همکار به محوريت ها شبکهبرقراري 
 و کننده هيتهي مختلف هاسازمانهاي همکاري و همياري ميان تسهيل زمينه §

، راه و زيست، جهاد کشاورزي  شامل ادارات کل محيطاي توسعه منطقههاي  مجري طرح

ريزي و  ، سازمان منطقه آزاد چابهار، شوراي برنامهاي شهرسازي، صنايع و آب و برق منطقه
 راني مربوطه زير نظر سازمان منطقه ساحلي مکها  و فرمانداريها  و استاندارياستانتوسعة 
 ي مليها سازمان  ويمحل ي رسميها  مشارکت سازمان ليتسه §

ي و محليا منطقهتقويت سازوکارهاي شفافيت و پاسخگويي نهادهاي 
زان ي و مي شهري و رفاهي به شهروندان در ارتباط با مسائل عمرانيرسان اطالع §

  ي محليق نهادهاياز طر توسعه و عمران يها شرفت برنامهيپ
 يها و قراردادها طرحةنيدرزمها تي مسئول وها نظارتا، ه هي رويساز شفاف §

 ي محليها رسانه در يرسان  با اطالعمنعقدشده
 ها و نظرات مردم با تشکيلهاي پاسخگويي مسئوالن به خواسته سازي رويه ساده §

 جلسات پرسش و پاسخ
ت و يت شفافي تقومنظور به ي و اشتغال جامعه بومي به توانمندسازيبخش تياولو §

 يياسخگوپ
محورايدر بر اقتصاد  تأکيدي متنوع فعاليتي باها بخشي در ور بهرهارتقاي 
 يها تيفعالل در ي تسهمنظور به وکار کسب يها ط و شاخصيبهبود شرا §
  منطقه ياقتصاد
 چابهار، ي بازارهاژهيو به( در منطقه ي و مرزي محليهات و توسعه بازارچهيتقو §

 )نيشيکنارک و پ
ق ي از طري و فراملي ملي اقتصاديهااني جرييافزا هم  وييت همگرايتقو §
ها بان در هابي و بنادر پشتيني سرزميها مفهوم شبکه در هاب، دروازهيريگل شکليتسه

 ...)   کنارک، زرآباد، جاسک ويني سرزميهاهاب چابهار و دروازه (ها و دروازه
جاسک و  چابهار، يها هابيبرا) Export Led(غلبه نقش صادرات محور §

 موجود يژه و آزاد اقتصاديت مناطق ويناب نسبت به نقش واردات محور و استفاده از مزيم
 در منطقه
 در هاب چابهار به توجه به اسيمق بزرگي ها يکشت کردن پهلوگيري ريپذ امکان §

هاي ناشي از مقياس و افزايش گيري صرفهها از ديدگاه اقتصادي و شکلبهينه بودن اين کشتي
 هاي بسيار بزرگ و بزرگ  پذيرش کشتيمنظور بهخور بندر چابهار تا حد امکان  عمق آب
ها در نالي بار و ترمعيمراکز توزق اتصال ي از طريري بارگيجاد مراکز تخصصيا §
 ز شده ي تجهي بندرگاهيها خوشه
  ـ در حوزه چابهاريچندوجهک ي لجستيهاها و پارکز پهنهيجاد و تجهيا §

 کنارک و جاسک 
 کرانه پسس ي با سروير آبيک مسي در يمرز درون از بنادر يارهيل زنجاتصا §

 کپارچهي يبنادر ساحل
 به بنادر خوراک دهندهرسان و  سوختعنوان به ي و محليقي بنادر قايريکارگ به §
  ي در طول نوار ساحلتر بزرگ
 يرهاي از بنادر و مسيا کپارچهي يجاد شبکهيگر و ايکدياتصال بنادر پراکنده به  §
   فعالييايدر

 اسيمق بزرگ يها يکشت در ارتباط با ژهيو بهنگ ي به خدمات بنکريدهتياولو §
 کنارک  ـ چابهاريدر حوزه عملکرد

 و نيتأمع مرتبط با اکتشاف، ي در ارتباط با صناي خارجيآوره و فنيجذب سرما §
 ) ني نويهايگاز، نفت و انرژ (يبرداشت منابع انرژ

وم، مس و يني، فوالد، آلوميبر مانند خودروسازآب و  بريانرژع يتوسعه صنا §
  در سواحل منطقه ي معدنيهاسنگ
پروري   مرکز توليد و صادرات محصوالت شيالتي، آبزيعنوان  بهايفاي نقش کنارک  §

 و ماهي در قفس در سطح نخست و بنادر سيريک، پسابندر و رمين در سطح دوم 
، ي، مهندسي، بانکيات برتر مال خدمارائه قطب عنوان به نقش چابهار يفايا §

ص کاال، ثبت سفارش ي، ترخيگمرک (يبان بازرگاني و خدمات پشتيمشاوره، حسابرس
  عمان يدر نوار ساحل...)  ويانباردارن، يآنال

ون يسيدر چارچوب ضوابط کم(ا ي تن در دري پرورش ماهيها رساختيجاد زيا §
 در قفس)) IOTC(انوس هنديان اقيتن ماه
 يق تخصصي از طري و فراملي مصرف منطقه در سطح مليهاگسترش بازار §

 ع ي، صنايمي نفت، گاز و پتروشيهاتيشدن در فعال
 و يمينفت، گاز، پتروش (ي انرژي و تخصصيژه اقتصاديتوسعه مناطق و §
 کنارک و جاسک  ـدر حوزه چابهار)   نويها يانرژ

ن ي نقش ايافين اي در بندر جاسک و همچنيسازيع فوالد و کشتيتوسعه صنا §
  در کشور   ي قطب دوم صادرات انرژعنوان بهبندر 
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، ي، مهندسي، بانکي خدمات برتر مالارائه قطب عنوان به نقش چابهار يفايا §
ص کاال، ثبت سفارش ي، ترخيگمرک (يبان بازرگاني و خدمات پشتيمشاوره، حسابرس

  عمان يدر نوار ساحل...)  ويانباردارن، يآنال
 يها بر پهنه تأکيدور بان و بهرهيان، نويبن دانشيشاورز کيها وهيشج يترو §
 نابي باهوکالت و ميکشاورز

ي گذار هيسرما افزايش کيفيت زندگي و جذابيت منطقه براي سکونت، فعاليت و
ي اصلي توسعهها کانونبا اولويت 
 وکار کسبي ناظر بر ها هيروها، مقررات و تضمين اجرايي بودن و ثبات در سياست §
 نطقه در م
 ها از بانکيافت منابع مالي و دروکار کسب يند و مقررات اداريل فرآيتسه §
 در ي اقتصاديها تيفعال و يگذارهي سرماي  براازيموردن اطالعات يساز شفاف §

 منطقه توسط ستاد توسعه سواحل مکران
 ي با کاالهايدي تولي رقابت کاالهاينه برايجاد زمي قاچاق و امؤثرکنترل  §
 ياتي ماليها تيمعافق در نظر گرفتن ي طر ازيواردات
ف ي طنيتأمد در منطقه و ي توليهان خوشهيشين و پيل ارتباطات پسيتکم §

 ها ن خوشهي در ارتباط با ايگذار هيسرما يها از فرصتيگسترده و متنوع
 در ي و خارجي داخلمؤثر يت تقاضاي و تقوييبازارگراکرد يرش رويت و پذياولو §

  منطقهداتيارتباط با تول
 به سوخت، برق، آب، خطوط ي منطقه در ارتباط با دسترسيرساختيز زيتجه §
   ي و صنعتيدي توليز واحدهاي تجهمنظور به ژهيو به يارتباط
 توسعه يهاکرد اتصال کانوني منطقه با روينيل شبکه حمل و نقل زميتکم §
و ) سرخس ـ ارل محور چابهيتکم(ر مناطق کشور يبه سا) نابيچابهار، جاسک و م(منطقه 
 و افغانستان)  جاوهريمق مرز ياز طر(ه ازجمله پاکستان ي همسايکشورها
ع عادالنه امکانات و ي، توزي توسعه صنعتيهارساختيل زيتوسعه و تکم §

 امکانات ي و ارتقاي صنعتيها کارگاهي، ارتقاء سطح فناوري صنعتيهارساختيز
  ي به مراکز صنعتکارآمدع و ي سرونقل حمل
  در منطقه وکار کسب يانداز و راهيريگ شکلي قانونيندهاي فرآليتسه §
 عنوان بهفرهنگي کشورهاي همسايه به بندر چابهار  ـ تحکيم روابط و تعامالت اقتصادي §

 يک مرکز بارگذاري، سکوي لجستيک و مرکز برگزاري رويدادهاي فرهنگي مشترک در منطقه 
 کنارک   ـ حوزه چابهاريکي لجستيها در پهنهيچندوجه يجاد پارک صنعتيا §
 از بازده دروني  جذاب و برخورداري خصوصيگذار هي سرمايها ن بستهيتدو §

سک ي ضمن به حداقل رساندن رين دوره زمانيتر ه در کميو بازگشت سرمامناسب 
  توسط ستاد توسعه سواحل مکرانيگذار هيسرما
جاد و ي ا ازيري و جلوگيتين و عرضه فعاليمت زميرات قيي تغيش دائميپا §

 يا از توسعه منطقهين و مسکن ناشيانه در ارتباط با زمي سودجويهاتيگسترش فعال
گذاران بخش  هي به سرمايرسان  توسعه و اطالعيها نارها و نشستي سميبرگزار §

 يگذار هي سرمايها نه فرصتي در زميردولتيغ
 يور و بهره  افزودهباارزشهاي برتر  ت فعاليتيهاي موجود با اولو پااليش فعاليت §

 يها مکمل در کانونيهاتيع فعالي و توز١ مراکز سطح عنوان بهباال در چابهار و جاسک 
  توسعه ٣ و ٢سطح 
 هاي مرتبط با صادرات نفت، گاز و پتروشيمي در بندر جاسکدهي به فعاليتاولويت §
 در بندر چابهار و ي و فراملي و تجارت ملي مرتبط با بازرگانيهاتيتوسعه فعال §

 بندر جاسک
 نيتأمق ياز طر) مگاپورت (يالملل نيب يانوسي بندر اقعنوان بهز بندر چابهار يتجه §

قات، ي و تحقي، آموزش عالي، انرژي، بازرگانييايع دري مرتبط با صنايهاتيخدمات و فعال
 التي و شيگردشگر
ع ي صنايريپذان رقابت و تويورع و ارتقاء بهرهي توسعه صنافنّاورانهارتقاء سطح  §

  ياب در سطح فرامنطقهيمنطقه در ارتباط با مناطق رق
 ايميکمنظور احداث و توسعه  از بهيها و امکانات موردن رساختي زيساز فراهم §
 در بندر چابهار و بندر جاسک) يمي پتروشيشهرها (شهرها
وجه  جنوب غرب با تياي دروازه صادرات آسعنوان به نقش منطقه مکران يفايا §
  فارس جيخلد گاز در منطقه ي تولتوجه قابلش يبه افزا
توسعة تبع آن،  منطقه و بهي انرژي هاب ارتباطعنوان به نقش جاسک يفايا §
پروژة  ي و غرب منطقه مکران با اجرا بندر جاسکيت ارتباطي و مرکزيتيگاه ترانزيجا

EPEG"  ران و اروپايد انتقال ارتباطات اي جدزةدروا" 

 يها به کارگاهاسيمق کوچک يها از کارگاهي صنعتيها کارگاهيول الگيتعد §
 اسيمقبزرگ

ي توليدها رهيزنجي و تکميل ا خوشهتوسعة ي بر بخش تياولو
ت نوار ي به محوريچند سطح و يچند عملکردبرقراري و تحقق نظام اقتصادي  §
    ينيه سرزمي اليباني و پشتيساحل
 بر  ي انرژو بر آبع ي بر صناکيد تأ صنعتي بايتي فعاليها خوشهل يتکم §
هاي صنعتي مناسب جذب صنايع برتر در نوار  توسعه امکانات و زيرساخت §
 کنارک و جاسک  ـ بر حوزه چابهار تأکيد بايساحل
کرد مناطق يها در چارچوب روتيش فعالي پخشايت و استقرار الگويهدا §
  ي اقتصاديعملکرد
 يمکان هماس و يز تجمع و مق اي ناشيهات از اصول مرتبط با صرفهيتبع §

)Colocation(ها تيع فعالي در استقرار و توز 
بخشي به استقرار صنايع مادر و باالدستي در فازهاي نخستين توسعه و اولويت §

 )هاي توليد در فازهاي ثانويهتکميل زنجيره(هاي بعدي  در اولويتدست نييپاصنايع مياني و 
 و هاي توليدي خوشهازيموردنگيري خوراک ل شکمنظور بهاي  کاالي واسطهنيتأم §
  در کشور يصنعت
 بازار کاال، يي کارايق ارتقايد از طري توليهارهي زنجيور و بهرهييت کارايتقو §

 از يمند توان بهرهيحداکثر ساز موجود و يهاي، ارتقا سطح فناوري ماليتوسعه بازارها
 هاين فناوريا

 ه صنعتي در مناطق شهري سطح يک و دوهاي چندمنظوردهي به مجتمعاولويت §
زا و   باهدف درون(Learning Region)دهي به مناطق يادگيري  شکل

 نهادينه کردن توسعه
 و توسعه ييايع دري و دانشگاه مرتبط با صناي علميهاش و توسعه قطبيپاال §
  در چابهار  محورايدر

  و انبارداري،نقلو حمل لجستيک، نهيزم درسازي براي ايفاي نقش برجسته  زمينه §
  يمي نفت و پتروشيهاتي و سايع دفاعيصنا

 جزر ي از انرژيريگ بهره زمينةدر( نوآور و مدرن در منطقه يهاتيتوسعه فعال §
 ...) و يکي لجستيهايک، نوآوريي فوتوولتايهاروگاهيو مد و ن
  ي کار بوميروي بر ن تأکيد کار بايروي ني کار ماهر و توانمندسازيروي ننيتأم §
 ي دولتيهارساختيق و توسعه و جذب تدارکات و زي تحقيهاتيتوسعه فعال §
  ي بخش خصوصيهاهي سرمايبرا

  ارتقاء توانمندي جامعه بومي منظور بهاي و محلي استفاده از ظرفيت نهادهاي منطقه §
 ي و ملي فرامليريادگي يها به کانونيريپذاتصال §
ق ي از طريريادگي يهاتياز فعال ييهاها و شبکهرهيل زنجيتوسعه و تکم §
  توسعهيندهاي در فرِآير کردن جامعه بومي درگباهدف يا و منطقهي محلينهادها
 امحوري دريجي ـ تروي پژوهشيها تياستقرار فعال §

هاي   از طريق تعيين عرصه(PDS)مبتني بر بنادر توسعة ي به بخش تياولو
 (PPDA)بندرگاهي توسعة داراي اولويت 

 به زمان همتوجه ( بنادر افتهي تکاملگرايي  از الگوي منطقهوگرام توسعه فضاييتبعيت ايدئ §
 ) هاي لجستيکاي بودن بنادر، تجهيز و تقويت پهنهارتباط درون سرزميني و برون سرزميني، شبکه

 يهااني جريي محل همگراعنوان به منطقه يهاها و هابت و توسعه دروازهيتقو §
    ي و فرامليمل

ک در منطقه و با ي بنادر سطح عنوان بهش بندر چابهار و بندر جاسک  نقيفايا §
 بندر زرآباد ازجملهدر منطقه ) سطح دو (يانيز بنادر مي و تجهي و فرامليعملکرد مل

  يادي و صيک با نقش غالب تجاريريو بندر س) يادي بندر صنيتر بزرگ(
 ي و بندرگاهيرگان بازيهاتي بر فعالي مبتنيبنادر شرق به توسعه يده تياولو §

 با ي در وهله دوم و بنادر غربي و انرژيدر وهله نخست، بندر جاسک با عملکرد بازرگان
 الت در وهله سوم ي و شيعملکرد بازرگان
) Multi Nodal( ي نظام مراکز چند گرهيشناس ختير ي بنادر از الگويرويپ §
ز بنادر ي منطقه با تجهره بنادر دريل زنجيکنارک و تکم ـ  حوزه چابهاري نسبيبا برتر

 کوچک و متوسط در سطح منطقه 
  )يچندمد (Transshipment ي به عملکردهايبخشتياولو §
 از يا مجموعهجاد يق اي از طريني و سرزميا کرانه پساتصال بنادر به مناطق  §

 يهارساختي و زي و انباردارونقل حمل ي بندرگاهيهاتي مرتبط با فعاليخدمات آونگ
 )هاک پارکيمانند لجست(ها تي فعالني اازيموردن
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کنترل :ي عموديکپارچگي( در توسعه بنادر ي و عمودي افقيکپارچگين يتضم §
 ) دست نييپا باالدست و يها تيفعال

ت بنادر ي به مرکزي و فراملي مليرانيها در شبکه کشت هابيساز کپارچهي §
و بنادر ) Foreland (ها کرانه شيپ در بندرعباسان بندر چابهار، بندر جاسک و ي ميداخل
    و گوادر يعل سالله، جبليخارج
ها ت آنيش تعداد بنادر و ظرفيق افزاينر از طري گردش کانتزمان مدتکاهش  §
 مانند ازيموردن خدمات يروزت مستمر و شبانهي فعاليب و اقدام براياس با بنادر رقيدر ق

 ...  و  يريه و بارگي، تخليگمرک، انباردار
 با ياهاي ارتباطي و عملکردي ميان بنادر درون منطقهدهي به شبکهاتصال و شکل §
 کپارچهي ي بنادر ساحلکرانه پس به يرسان خدماتهدف 
 ها در سطح ملي و فراملي اي مبتني بر جريانيي عملکردي شبکهالگوتبعيت بنادر از  §
 رقابت با ي در بنادر منطقه براينري کانتزمان مدتت و کاهش ي ظرفيارتقا §

  و بندر ساللهيجبل علب همچون بندر ينادر رقب
 ياي آسي در حوزه کشورهاي جهانيرانيکپارچه کشتياتصال چابهار به شبکه  §

 تعامالت يبان اصلي پشتعنوان بهانه يه خلج فارس و خاورميجنوب و جنوب شرق، حاش
 غرب/  شرق يتجار

 اي برندسازيارتقاي آوازه منطقه در فضاهاي ملي و فراملي مبتني بر رويکرده
 )Place Branding(مکان
 و وقايع مرتبط با آن يفاتي ـ تشري رسمي براي برگزاري رويدادهايبسترساز §

 يالملل نيک و بيپلماتيدر سطوح د
ها و تي در ارتباط با فعاليا و منطقهيارتقاء برند و آوازه چابهار در سطح مل §

 علوم مرتبط  و محورايدر مرتبط با توسعه ي و تخصصي علميدادهايرو
 در سطح ملي و محورايدر در ارتباط با توسعه تيفيباکايجاد چهره متمايز و  §

 از طريق ...ي، لجستيک و تيآ فناوري زة فعال در حويتيچندملهاي  فراملي جذب شرکت
يا پرداخت مبالغ ناچيز در مصارف ( برق نةامتياز حذف هزي ساله، ٥ يريف معافيت مالياتتع
 هاي مربوطه در منطقه  و آب براي شرکتي قوانين مربوط به آلودگي هواساز و ساده) باال

از ي عدم ن،ي خارجيها حضور شرکت ةکنند لين تسهير قوانينظ(از ي امتياعطا §
 ي تنوع و عملکردهاي، دارايتيچندمل يها در ثبت شرکت...) زا در مناطق آزاد و يبه و

 گوناگون و ساختار مدرن
 و مراکز ي علم و فناوريها ق و توسعه مانند پارکيت مراکز تحقيگسترش و تقو §
 يهايگذار هي و جذب سرما)Venture Capital(ر يپذ سکي ريها هي با تمرکز سرمارشد
 FDI يم خارجيمستق

 جهت بهبود فقر قابليتي و چندبعدي  ) HDI( هاي انساني سازي سرمايه ظرفيت
ناسب با مت Skilled) ـ  (Labour Force  کار ماهريرويآموزش ن §
 در يا جاد کشت گلخانهيشده جهت استقرار در منطقه مانند ا يزير  برنامهيها تيفعال

 يها تيداد در چابهار، فعالي رويکنارک، گردشگر ـ  در چابهاريالملل ني بيچابهار، بازرگان
 ...ان در چابهار ويبن دانش
 يها رستان و هنرستان در شهيا وحرفه ي، فني مراکز آموزشيانداز احداث و راه §
، فنوج، کنارک، سرباز، قصر قند ضعف همچون ي مناطق دارابر  ژهيو  تأکيدمنطقه با
 ت دوميها در اولو ر شهرستانيت نخست و سايک در اولويريبشاگرد و س
 يها  توسعه و تخصصي با محتواي دانشگاهيها  رشتهي محتوايساز متناسب §
 ... ويزشکالت، پي، شييايع دري صنالياز قباز منطقه يموردن
منطقه در توسعة  يها  در فرصتيريکارگ  جهت بهي انسانيروي نيتوانمندساز §

ع وابسته و ي، صنايري گرمسيالت، کشاورزي شيها  آن در حوزهي نسبيها تيرابطه با مز
 ي، استخراج معادن، ساخت محصوالت کانيعي طبيالت، گردشگري و شيوسته کشاورزيپ
 ... ويرفلزي و غيفلز

 يه انساني آموزش و بهداشت جهت بهبود شاخص سرمايها اخترسيتوسعة ز §
  کشهري بشاگرد، فنوج، قصرقند و نيها  شهرستانبر  ژهيو  تأکيد منطقه بايها در شهرستان
ژه در نقاط يو ها به شگاه جهت فروش آنيجاد نماي و اي بوميدست عيصنات يتقو §
 ييروستا

 توسعهيندهاي فرآي اجتماعيرندگي و دربرگيارتقاء برابر
 هاي شهري، اجتماعي، اقتصادي و سياسي  ايجاد شرايط جهت مشارکت افراد در فعاليت §
 يها  در حوزهيوکار بوم ها و کسب تيارتقاء سطح مشارکت مردم در فعال §

 يالت، گردشگري و شيوسته کشاورزيع وابسته و پي، صنايري گرمسيالت، کشاورزيش
 ... ويرفلزي و غي فلزي، استخراج معادن، ساخت محصوالت کانيعيطب

هاي عمومي ازجمله تسهيالت  دسترسي منصفانه به تسهيالت و زيرساخت §
ويژه  آموزشي، تسهيالت بهداشتي، منابع آب، فضاهاي عمومي و اطالعات عمومي به

 براي روستاييان
ع يوکار و صنا ت از کسبيه و منابع منطقه با حمايع سرماي در توزييتمرکززدا §
 اسيخردمق
 يازهاي متناسب با نيآموز  آموزش و مهارتقياز طر يکاري و بکاهش فقر §

 اشتغال منطقه 
 و سطح يور  بهرهيمنظور ارتقا الت بهي و شين کشاورزي نويج الگوهايترو §
 نابي باهوکالت، زرآباد و ميها  بر دشت تأکيدشت بايمع

ريق مشورت ايجاد انگيزه و ذهنيت مثبت از فرايندهاي توسعه در جامعة دربرگيرنده از ط §
 ...سازي و رساني، مشارکت مردم در فرايندهاي تصميم باز با اعضاي جامعه، آگاهي

 ي اجتماعيها مهيق گسترش بي ازطريتي حمايها ت نظاميتقو §
 دسترس قابل بر منابع قابل استطاعت،  تأکيدبابهبود شاخص امنيت غذايي 

تيفيباکو 
  منطقه توسعهيها  و برنامهها استي در سمرتبط با امنيت غذايي يها ادغام هدف §
ان يجاد تعادل مي و اي سطح درآمديواسطه ارتقا  به غذا به يش دسترسيافزا §

 عرضه و تقاضا
، درصد يي نظارت بر سالمت مواد غذاقياز طر  غذايمني و اتيفيبهبود ک §
 تيفي در کنترل کي و حضور بخش عموميدني به آب آشامي دسترسيت دارايجمع
 ي محروم اقتصاديها  از گروهتيها جهت حما و سمنيتي حمايس نهادهايتأس §

ژه در ي و تأکيد منطقه بايها  در شهرستانييت غذاي امناز منظر ريپذ بي و آسياجتماعـ 
ن يي باال بودن نرخ تکفل و پاليبه دل (يي و نقاط روستاشهرکين بشاگرد، يها شهرستان

 )برده  ناميها  در شهرستانيبودن سطح درآمد
، برنامه ي ملييم غذاي اشاعه دستورالعمل رژقياز طره ي تغذيستاندارهات ايرعا §

 هي و کنترل و نظارت بر تغذيه مليا راهبرد تغذي
  ژه در محدوده بالفصلي و  بهي غذا و کشاورزةنيشتر در زمي بيگذار هيسرما §
 يها  مدلبه سمت جهت حرکت ي کشاورزيها مدلر ييتغ ي برايگذار هيسرما §
   بر دانشيمبتن
 ي محصوالت کشاورزيساز رهياز جهت ذخي موردنيها رساختيبهبود ز §
 يساز  فرهنگقياز طر ييعات مواد غذاي مصرف و کاهش ضاياصالح الگو §
 ،يي مواد غذاي جنسيها  شامل پرداختيي مواد غذايمني تور ايها وجود برنامه §
  در مدارسهي و برنامه تغذيي غذايها کوپن

 يها  بر شبکه تأکيد بايرساختيو خدمات زها   فرصتنة عادالييع فضايتوز
 توسعهيها ت کانونيبان به محوريپشت
 سرباز، کنارک، يها خصوص در شهرستان گاه بهداشت بهيز پايس و تجهيتأس §
 کشهر و بشاگردي، فنوج، نقصرقند
 چابهار، لياز قب توسعه يها ها در کانون مارستاني و بيز مؤسسات درمانيتجه §
 ناب و کنارکيجاسک، م
 منطقه مشروط بر انتقال يها  در دانشگاهي پزشکي انسانيرويت و آموزش نيترب §

 الن منطقهيالتحصو استقرار فارغ
 کنارک، يها خصوص در شهرستان ها به تخت به ها و درمانگاه مارستانيز بيتجه §

 قصرقند و فنوج
 ناب و جاسکي ميها  در شهرستاني دولتيز مراکز آموزش عالياحداث و تجه §
 قصرقند، فنوج، يها  در شهرستانيا وحرفه ي مراکز فنيانداز  و راهاحداث §

 کيريبشاگرد و س
  فنوج و قصرقنديها  در شهرستانياحداث دفاتر پست §
ناب، ي چابهار، ميها  گردشگران در شهرستانيز اقامتگاه براياحداث و تجه §

 جاسک و کنارک
 ک و بشاگرديريناب، جاسک، سي ميها  در شهرستانيانه مسافربرياحداث پا §
 يها شتر در شهرستاني کارکن و بده نفر ي دارايز کارگاه صنعتياحداث و تجه §
 ناب و جاسکيچابهار، م

و توسعه ) need based ( توانمندسازي اجتماعات محلي و آموزش نيازمبنا
 محور
 يها و استعدادها تي ظرفيي شناساقياز طر منطقه يت اقتصاديبهبود وضع §
 ي انسانيرويمنطقه و ن
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 )چابهار و جاسک(هاي توسعه محلي در دو قطب شرق و غرب منطقه  ايجاد سازمان §
 منطقه ي بوميروهاي نيها مهارتي و ارتقايمراکز آموزشتوسعة احداث و  §

ع وابسته ي، صنايري گرمسيالت، کشاورزي شيها  آن در حوزهي نسبيها تيمتناسب با مز
خراج معادن، ساخت محصوالت ، استيعي طبيالت، گردشگري و شيوسته کشاورزيو پ
 ... ويرفلزي و غي فلزيکان

ها  در مراکز شهرستان يا وحرفه ي و فنيآموز مراکز مهارتز يو تجه جاديا §
 از منطقهيمتناسب با مشاغل موردن

 ي برگزارقياز طر  مشاغل کوچک و زودبازدهيانداز آموزش ساکنان جهت راه §
  ي آموزشيها کارگاه
 جادي جهت اي آموزشيها سال کيبرگزار قيز طرا ي ورزشيها توسعه مهارت §
 ي ورزشيها  مثبت نسبت به رشتهينگرش
 برتر و استفاده ناني با کارآفريهمکار قياز طرد اشتغال ي جديها جاد فرصتيا §
 يهاتي با توجه به قابليني کارآفري آموزشيها  دورهيبرگزار، قانه آنانال خيهادهياز ا

  کردن آني و عملنانهي کارآفريها دهي ايساز ي تجارمنطقه وساکنان 
سرپرست و  يزنان ب  اشتغالجهت ي بوميدست عيصناو  يمشاغل خانگج يترو §
 انييروستا
 يها  در مناسبتيصورت ادوار   و بهاري ثابت و سيدست عي صنايها  بازارچهجاديا §
 ها  در مراکز شهرستانخاص
 آنان به قي و تشو خاصيدست عي صنااي مهارت در حرفه ي افراد داراييشناسا §

  هاNGO قالب در شدن سجمنم
ک عامل يعنوان  نهاد به  مردميها ت سازماني و تداوم فعاليريگ ل در شکليتسه §
 يا  در اقدامات توسعهمؤثر
ژه در يو درآمد در منطقه به  کمي خانوارهاي برايتين مسکن حمايتأم §
  شهرکين بشاگرد و يها شهرستان
 ها  از آنيت ماليوار با حما زنان سرپرست خانيتوانمندساز §
 مختلف، يها  به گروهيرسان  اطالعقياز طر يش سالمت و بهداشت عموميافزا §
 مراکز جادي و ا مراکز بهداشتيها از سو  خانوادهي مستمر براي آموزشيها  برنامهيبرگزار

  يمشاوره دائم
 ها آن حقوق آگاهي شهروندان نسبت به ي براي آموزش شهرونديها  دورهيبرگزار §
 ي بانوان به امکانات خدمات رفاهي دسترسيارتقا §

ي همکاري ها شبکهي به ده شکلي اجتماعي پيوندي و ها هيسرماتقويت 
وکار کسببومي در جامعة 
  فراهم کردني براتي ظرفنيها و استفاده از ا  سازماني اجتماعتي مسئولتيتقو §

 نهاد مردم يها  سازمانتي و گسترش فعالي مدنيها تيفرصت توسعه فعال
ها و   گروهي مؤثر بر طرد اجتماعي و رفع انزوايگروه درون ارتباطات تيتقو §

 ي مذهبي و محلي مليها  مراسم، جشنقيافراد از طر
 ي گردشگرتي باال بردن ظرفطةواس   و گردشگران بهيبومجامعة  ني ارتباطات بليتسه §
 به ليروند مثبت م با توجه به يا  توسعهيازهاي منطبق با ني انسانيروي نتيترب §
  در منطقهليتحص
 ري نظي جنوب شرق کشور با تمرکز بر عواملمنطقة مثبت زة آواتيتقو §
 مناطق آزاد، ياتي مالتي معافتي مز،ي استفاده از سواحل طوالن،ي گردشگريها ليپتانس
  آزاد و جز آنيها  به آبيدسترس
 يخي تاريها ه جاذبدة گسترفياندازها، ط  بکر و چشميعي طبيها طي محيمعرف §

فرد   و منحصربهساز تيعنوان عامل هو ورسوم و فرهنگ خاص منطقه به  و آدابيفرهنگـ 
  يالملل نيصورت ب  منطقه و بهيدر سطح کشورها

 ري منطقه نظيدست عي از صناتي مانند حماي محصوالت فرهنگصادرات §
 يها و صدفيدوز ع برق،يدوز  خوس،يباف  شک،يباف ي زر،ي تورباف،يباف  مکرمه،يدوز سوزن
  منطقه ي کشورها جهت معرفري به ساينييتز

 وهيش( کوم بلوچي پوچ مولکري نظي معنوي فرهنگراثي از متي و حماجيترو §
 يسنت نوروز(، سنت علفه ) نوروزينيي خوراک آينوع (يپز ي، تجگ)ستاني پوشاک سهيته
 جي خلي نواحيقي، موس)ي ماهدي صوهي شينوع(، مشتا ) محصولزاني مشي افزايبرا

 به دهتلک، پوشاک هرمزگان و فنون م موسوي بوميها  عروسک،يخواه  باراننييفارس، آ
  به گردشگرانراثي مني و شناساندن اشگاهي نماي با برگزاريساز لنج

ي و توانمندسازي اجتماعات محلي در فرايندهاي توسعهريپذ مشارکت
 بر جذب  تأکيد بايبومجامعة   بازار درازي موردنيها  کار و مهارتيرويپرورش ن §

  منطقهيا  توسعهيها تي در فعالدهيد  آموزشيروين
 کيعنوان  به) سمن(نهاد   مردميها  سازمانتي و تداوم فعاليريگ  شکلليتسه §

 يا عامل مؤثر در اقدامات توسعه
 سازمان و نقش ي اجتماعهي سرماتي در ارتباط با اهمي ســازمانراني مدآموزش §

  ي و عملکرد سازمانها تيعالآن در بهبود ف
 يزير  برنامهي در شوراهاي و محلي بومهندي نماتي شناختن عضوتي رسمبه §

 توسعه استان
منطقه با استفاده توسعة  يها  نسبت به برنامهي اعتماد ساکنان محلجلب §
 راالنتشاري کثيها  برنامه در روزنامهشرفتي پجي جلسات ماهانه، انتشار نتاياز برگزار

 ...و 
ي از طريق ا فرا منطقهي و ا منطقهتصال جامعه محلي به فضاي رقابت ا

دار هويت برنامه
ها در ارتباط  آنهاي اجتماعي و وضعيت سواد و ميزان آموزش  شناسايي گروه §

 با مناسبات جديد توسعه در منطقه
 ريزي جديد اجتماعي متناسب با نيازهاي جديد توسعه بندي برنامهگروه §
اي نوجوانان و جوانان منطقه براي ورود  سترده يادگيري حرفهايجاد تسهيالت گ §

 پيشرفتهبه بازار کار 
سال جهت نهاي آموزش ادواري مناسب با طبقات اجتماعي ميا برگزاري دوره §

 ورود به بازار کار متناسب
هاي آموزش و  سياستيسو بههاي دولتي  گذاريدار سرمايه هدايت برنامه §

 اي يادگيري حرفه
هاي واکنشي مانع توسعه در منطقه از طريق هويتگيري   از شکلپيشگيري §

 کارگيري نيروي انساني بومي به
کارگيري نيروي متخصص بومي در   به در جذب ويا چندمرحلهگذاري سياست §

   شکل Uفرآيند توسعه مبتني بر الگوي 
 در توسعه هاي پيشرو گانه قابل استقرار و پروژه١٢هاي فعاليت ـ ٦ماده

:ي منطقه ساحلي مکران به شرح زير عبارتند ازفضاي
يي به اضافه ايمي و شي نفتيها  مواد و فرآوردهديتول (بر يبر و انرژ  آبعيصنا §

 )"هي فوالد پاديتول"
 و بدون ني و سرزماي وابسته به درياشتغال بوم (روبريساخت ن ـ دي تولعيصنا §

 يريگي و ماهالتيش ) مکانديق
 ) و دفاعياداره امور عموم(ي و دفاعنيسرزم تي امنني تامهايتيفعال §
 ي و حسابرسي بانکدارمه،ي و بي ماليها يگر واسطه(  آنباني و خدمات پشتيبازرگان §
 )و مشاوره
خدمات  ـ ي بندرگاهکيلجست (باني وخدمات پشتيونقل و انباردار حمل §
 )ي ماليگر  و واسطهي بازرگانبانيپشت

 التي و شيرز کشاويلي و تبدي، نگهداري فرآورعيصنا §
 يو بازرگان)  و تجارتديکسب و کار، خر(فروشي  و خردهفروشيعمده §
 )سمياکوتور (اي درتي با محوريعي طبيگردشگر §
  يالملل ني بي تخصصيدادهاي روگريگردش §
 يرفلزي و غي فلزياستخراج معادن و ساخت محصوالت کان §
 التيو ش) يريخرما و محصوالت گرمس(يدارغ با،يکشاورز §
 الب فاضهي و تصفداري آب پاني تأمر،يدپذي تجدهايينرژ اديتول §

هاي اجرايي ملي و استاني مکلفند با هماهنگي سازمان تمامي دستگاهـ ٧ماده
برنامه و بودجه، نسبت به عملياتي نمودن مفاد سند و لحاظ آن در راهبردها، 

بارات آن هاي اجرايي و اعتها و اقدامات خود در قالب برنامه ها، فعاليت سياست
  . دستگاه اقدام نمايند

هاي اجرايي مکلفند بر اساس سند توسعه منطقه ساحلي مکران، دستگاه ـ ٨ماده
 با سازمان برنامه و يه و پس از هماهنگي دستگاه مربوطه را تههاي جامع و اجراييبرنامه

 ي نسبت به انجام مطالعات و اجراي سنواتيهابودجه کشور، از محل اعتبارات بودجه
  .  ندي اقدام نمايخصوص ـ يت مشارکت عمومي مصوب با اولويهاپروژه
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نامه ني آئ٨ و تبصره ماده ٧ ماده ١ند ن، به استناد بيش سرزميآماشوراي عالي 
 توسعه کشور، در جلسه مورخ يها برنامهي قانون احکام دائم٣٢ بند الف ماده يياجرا
ن ي در خصوص ضرورت تدوي وزارت راه و شهرسازيهادگاهي، و با استماع د١١/١٢/١٣٩٩

ن ين اي با تدو» کشورير جنوبيکپارچه جزايدار و ي توسعه پايژه راهبرديطرح و «ي مطالعه
  .طرح موافقت نمودند

ش يآماشوراي عالي  توسط ييب نهايست قبل از تصويباين طرح مين اساس، ايبر ا
ن طرح يشبرد اي و پيبات مربوط به هماهنگيترت. رديد قرار گيي و تاين مورد بررسيسرزم
ش يماآشوراي عالي رخانه ي دو دبيب و اجرا با هماهنگي، تصوين، بررسيند تدويدر فرا
  .رفتي، صورت خواهد پذي و معماريشهرسازشوراي عالي رخانه ين و دبيسرزم

 يها برنامهي قانون احکام دائم٣٢ن، به استناد بند الف ماده يش سرزميآماشوراي عالي 
ن را يش سرزمي آماي مليهايريگ سند جهت٠٢/٠٥/١٣٩٦توسعه کشور، در جلسه مورخ 

  :ب نمودير تصويبه شرح ز

  نيش سرزمي آماي مليهايريگجهت
کردها، رهنمودها و ي از رويان مجموعهيش سرزمي آماي مليهايريگ جهت

 مطلوب يير دراز مدت سازمان فضايت آنها منجر به تحقق تصوي است که رعايياستهايس
، يانداز توسعه مل چشمينير، بازتاب سرزمين تصوياز آنجا که ا. گردديتوسعه م

رگذار در يار مهم و تاثي بسين سند نقشيباشد، لذا اين ميرزمش سيدرچارچوب اصول آما
  .دينمايفا ميانداز اتحقق اهداف چشم

 يه مقام معظم رهبرين ابالغيش سرزمي آماي کلياست هايبا در نظرگرفتن س
 ـ يرانيژه حوزه تمدن اي منطقه و جهان بوي با کشورهاي بر تعامل و همکاريمبن
 کشور در جهت يتي و امني، فرهنگي، اقتصادياسي سينيآفرت نقشي با تقوياسالم

 ي و به طور کليميرات اقلييش تغين روند روبه افزايا مشترک و همچني يمنافع مل
 اتفاق افتاده يالمللني و بي ده سال گذشته در سطوح ملي که  طياتحوالت گسترده
مطرح ) ١٣٨٣مصوب سال (شي آماين سند ضوابط ملي در اولياست، لزوم بازنگر

ها و باشد؛ بلکه ساختار، روشين ضوابط مي نه تنها شامل مضامين بازنگريا. ديگرد
 يهات مولفهيسازد رعايخاطرنشان م. رديگيز در بر مين آنها را ني تدويهاهيرو

 ياي و توجه به جغرافيشي، دوراندييگرا ، کلينگر  جامعيعنين يش سرزميچهارگانه آما
 و ين سند در سطح راهبردي ايان فرازهايکننده در بنييتع به عنوان عوامل ينيسرزم

طه ي خارج از حي مکانيهايريگجهيتر و نتيين جزيکالن مطرح بوده و از ورود به مضام
 .ش، اجتناب شده استيآما

ت، ي اسکان جمعيدها است که الگويدها و نباي از بايان سند مجموعهي ايفرازها
 را ييربناي زي، بسط و گسترش شبکه هاي شکل بنديگها و چگونتي فعالييساختار فضا

ن رو مراعات آنها در ياز ا. دينماين مييه مذکور، تبيمتناسب با اهداف و الزامات اسناد پا
 .باشدي مي الزامي و خصوصي بخش دولتيي مداخالت فضايتمام

 ي اقتصادي آمايش سرزمين در راستاي توسعه و بالندگي مليهايريگ جهتـ ١ماده
 و ١٤٠٤ران يانداز ا دار کشور، تحقق اهداف سند چشميجانبه و پاشرفت و اقتدار همهيو پ
 نيش سرزميگانه آما  مطلوب و مناسب کشور، در چارچوب اصول هشتييل به سازمان فضاين
كارآيي و بازدهي اقتصادي، وحدت و يكپارچگي سرزمين،گسترش عدالت اجتماعي و (

 ـ زيست و احياي منابع طبيعي، حفظ هويت اسالمي حيطاي، حفاظت م هاي منطقه تعادل
ايراني و حراست از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور و 

، دفاعي و يها به خصوص در مناطق روستايي كشور و مالحظات امنيترفع محروميت
  :ر استي، مشتمل بر موارد ز)رعامليپدافندغ
 يهاتيک قلمرو با امکانات و قابليت در ي استقرار فعاليازهاينن يت تناسب بيرعا .١
ت و يک مکان با توجه به ظرفيت در ي فعالي براياس مناسب اقتصاديت مقيآن و رعا

  ي و خارجي داخليکشش بازارها
 و ي مليها طرحي و اجراي در طراحيت مليت هوي و تقوييش همگرايافزا .٢
 مناطق ي نسبيهاتيها و مزتي بر اساس قابليد شدن عملکرد اقتصاي و تخصصيامنطقه

ز از تنوع وگسترش ي و پرهي مليکپارچگي و يا  متقابل منطقهيهايت وابستگي تقويبرا
  ييايک قلمرو جغرافيها در تيهمه نوع فعال
 يها بخشيا توسعهيندهاي و کنترل اقدامات و فرايبخش، انتظاميساز هماهنگ .٣

  يمختلف اقتصاد
 ياز در قلمروهاي الزامات موردني و فراهم سازيبات نهادي انجام ترت،يبسترساز .٤
 و پرورش ي انسانيهاهي، توسعه سرماي اجتماعيهاهي به منظور ارتقاء سرماينيسرزم
گرا به عنوان ر و قانونيگرا، نظم پذدوست،  جمع ن، وطنيزه، شاداب، متدي با انگيهاانسان
 ن ارکان توسعه يمهمتر
جاد ي اين در راستاي در قلمرو سرزمي اقتصاديهاتيت و فعالي جمعع مناسبيتوز .٥
 يي کاراي برمبنايمه شرق و جنوب شرقي کشور و ني و شمال غربيمه غربين نيشتر بيتعادل ب
 : بر تأکيدها باتي و استفاده از ظرفيطيست محي و زي، فرهنگي، اجتماعياقتصاد
n  عمان، بندر ياي سواحل دريتياکز جمعن مري از مهمتريکيبندر چابهار؛ به عنوان 

، ي، انرژي، بازرگانييايع دري مرتبط با صناي و برخوردار از عملکردهايالمللني بيانوسياق
  الت؛ي و شيقات، گردشگري و تحقيآموزش عال
n  فعال در حوزه صادرات نفت، گاز و يتيک مرکز جمعيبندر جاسک؛ به عنوان 
  ؛ي و گردشگري، بازرگانيميپتروش
n دار سواحل مکران از جمله پسابندر، کنارک، زرآباد و تي اولوير قلمروهايسا

 . آنهايهاک و پسکرانهيريس
n ش يو افزا يري کويدار نواحيدات الزم به منظور توسعه پاير و تمهياتخاذ تداب

نه از ي به اقتصاد و استفاده بهيبخشه بر رونقين قلمروها با تکي در ايريت پذيسطح جمع
 ).ي و گردشگريدي خورشي، انرژيمنابع معدن (ي نسبيهاتيمز

ق فراهم ي مستعد از طريت در نواحي استقرار جمعي الزم برايهانهيجاد زميا .٦
ژه ي به وي اقتصاديهايگذارهيش سرماياز و افزايسات موردنيها و تاسرساختيساختن ز
 .ي و خدمات عموميصنعت
 يت در مناطق کالنشهريل رشد جمعدات مهار و کنترياتخاذ ساز و کارها و تمه .٧

استها و  ي کشور در چارچوب سي توسعه کالن شهري طرح هايژه تهران و بازنگريو به
  که تا شش ماه پس از يتيسقف جمع
و ها   دستگاهيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکارين سند به پيب ايتصو
 .رسديمن يش سرزميآماشوراي عالي ب يربط به تصوي ذيتهادها
ع ي توزي استراتژي در راستا مهاجرتيساماندهي و هدايت هدفمند جريان ها .٨
 :ن از طريقيت در سرزميت و فعاليجمع

n يي به منظور تحول در اقتصاد روستاها و بازگرداندن رونق به اقتصاد روستايسازنهيزم 
 يمحل يهاتيات و مزيدر چارچوب مقتض...)  و يع دستي، صناي، دامداريکشاورز(

n  و ارائه يزا، توسعه ارائه خدمات عموم اشتغاليها در طرحيگذارهيق سرمايتشو 
 کوچک به منظور ي در روستاها و شهرهايات محليالت متناسب با مقتضيها و تسهمشوق
 و کاهش روند مهاجرت به يي روستاي کوچک و نواحيت در شهرهاي جمعيماندگار

  پرتراکميکالنشهرها و شهرها
ن با ي از سرزمي کشور با هدف ارتقاء بهره وري شبکه سکونتگاهيندهسازما .٩

   موجود يها و کاهش مشکالت و چالشيطيمحستيمالحظات ز
 چون گسترش حوزه نفوذ اقتصاد کشور در منطقه ييکردهايبه جهت لحاظ رو -١٠
ن ي نويها مطلوب توسعه کشور، مولفهيي، تحقق سازمان فضاي جنوب غربيايط آسيو مح
 ق انتخاب مراکز متعدد باي از طريي و تمرکززدايد جهاني و تجارب جديزيرهبرنام
 -شود يم يبند طبقه هيال سه در کشور يشهر يسکونتگاه شبکه الزم، اراتياخت

n ليتسه ،يراهبر مراکز عنوان به کشور يمرز ياستانها مراکز شامل ،يرامونيپ هيال 
 و ياقتصاد يراهبرد عمق در واقع يورهاکش با ياجتماع و ياقتصاد تعامالت يبانيپشت و
 -کشور يمرزها از خارج در آنها ياسيس

n ليتسه ،يراهبر مراکز عنوان به گانه 8 مناطق منتخب مراکز شامل ،يمرکز هيال 
 علم يها حوزه در يالملل نيب جامعه با کشور ياجتماع و ياقتصاد تعامالت از يبانيپشت و
 و کسب گسترش و اطالعات و خدمات کاال، تبادالت توسعه، و قيتحق آموزش، ،يفناور و
 -يجهان يبازارها با کار
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n در استقرار اي و يتوانمند از برخوردار يشهرها و هااستان مراکز شامل ،يانيم هيال 
 ،يراهبر مراکز عنوان به ييروستا و يشهر مناطق ريسا به نسبت مناسب يهاتيموقع
 با خود، نفوذ حوزه با مراکز نيا نيب ياجتماع و ياقتصاد تعامالت از يبانيپشت و ليتسه
 -ندينمايم تيفعال يمرکز هيال با زين و يانيم هيال منتخب مراکز ريسا

ت خود مشمول اصالحات يگانه متناسب با نقش و مامور سهيهاهي اليتمام شهرها
 ارائه يا الزم بريده و برخوردار از نهادهاي گرديرساختي و زي ارتقاء عملکرديالزم برا

 يها و مهارتيدات کاال، خدمات و اطالعات و ارتقاء فناوريل گسترش توليخدمات و تسه
 .شوند ي کشور ميکسب و کار در درون مرزها

 با هدف حفظ ارتباط يي روستايها ها و عرصه سکونتگاهيت و سازماندهيتقو .١١
 بر استقرار  تأکيدبا ارزش يهارهيت زنجي و تقويي و روستاي شهرين نواحيا و سازنده بيپو
 زاع کوچک و اشتغاليصنا

 به يي روستايهال و الحاق سکونتگاهي تبديهاهيندها و روي به فرايبخشانتظام .١٢
 . قابل کشتي از اراضيورت مولد در روستاها و حفظ و بهرهي جمعيشهر با هدف ماندگار

ر  دي اقتصاديهاتيشتر و گسترش فعاليت بي اسکان جمعيهانهيت زميتقو .١٣
 يي، بازآرايطيها و توان محتيم کار متناسب با ظرفي بر تقس تأکيدج فارس باير خليجزا

  دار و متوازن در آنهايبات توسعه پايد ترتي مجاور و تمهي خشکيتعامالت با قلمروها
 ير راهبرديژه در جزايو به

ر با ي مصوب و مغايهاها و طرحن خارج از برنامهي زمير کاربرييت تغي ممنوع .١٤
 ي نظارتير، ضوابط و مقررات و ساز وکارهايق اتخاذ تدابي از طريطيست محيزمالحظات 

 يهايژگي متناسب با وي اراضير کاربريي تغيارهاي ضوابط و معيموثر و کارآمد و بازنگر
  هر قلمرو يبوم شناخت
 ژه کالن شهرها  يرامون شهرها به وي پيررسمي غيها سکونتگاهيسامانده .١٥
 نقش يفاياز به منظور اي موردنيهارساختيها، امکانات و زنهيزم يسازفراهم .١٦
نه از ي و استفاده بهي جنوب غربيايط آسيژه محي کشور در منطقه به ويتيموثر ترانز

کاال، خدمات، مسافر، ) HUB( کشور به عنوان مرکز مبادله يات منطقهي موقعتيمز
  و اطالعاتيانرژ

هاي  ها و شبكهرساختيت زي جانبه و تقو توسعه همهينه هاي زميفراهم ساز .١٧
 ياجاد توازن و تعادل منطقهي کشور به منظوراي و جنوبي شرقيت نواحيزيربنايي با اولو

   :کردي کشور با رويلي شبکه رييز ، ارتقاء و اصالح ساختار فضايتوسعه، تجه .١٨
n يالملل ني بيلي کشور به خطوط ريليت اتصال شبکه ريا تقوي يبرقرار 
 حمل و نقل يدورهاي کشور در کري ارتباطي اصليز محورهاي و تجهتوسعه .١٩

 از يي بر تمرکززدا تأکيد کشور بايغرب ـ يجنوب و شرق ـ شمال) يا جاده (يالملل نيب
   کشور  يني و زمي آبي اقتصاديها  به دروازهي منتهيرهايت مسيتهران، با اولو
 خزر، ياياحل در بنادر کشور در سويبند ت و سطحيز، تقويتجه توسعه،  .٢٠

ه و هدف و ي همساي با کشورهايالملل ني عمان متناسب با ارتباطات بيايفارس و در جيخل
  کشور  ي ساحليها تينه از مزياستفاده به
 در سواحل کشور با هدف يادي صيها  بنادر و اسکلهيت و ساماندهيتقو .٢١
  يياير ارزشمند دري و حفاظت فعال از ذخايور  بهرهيارتقا

  :قي کشور از طرييت شبکه حمل و نقل هوايز و تقويتجه توسعه، .٢٢
n ييت هوايدور و ترانزيت نقش کشور به عنوان کريتقو  
n ز فرودگاه امام به عنوان هاب يتوسعه و تجه(HUB)يالملل  ني در سطح بييت هواي ترانز 
n به منظوريرامونيه پي الي منتخب مرکزي شهرهايها  فرودگاهي سطح عملکرديارتقا  
  آنها ي نقش فرامليفاي از ايبانيپشت

 :قي توسعه شبکه ارتباطات و انتقال داده از طرياز براي موردني بسترهايسازفراهم .٢٣
n اطالعات در سراسر کشور ي ارتباطات و فناوريها ع شبکهيم، گسترش و توزيتعم 

 و ي اقتصاديهاتيت مناطق مختلف، فعالي جمعيفي و کي کميها يژگيبا توجه به و
 ن ي و استقرار متوازن و متعادل آن در پهنه سرزميجتماعا

n ت اطالعات در ياز انتقال و ترانزي موردنيهارساختيز زياحداث، توسعه و تجه
  اطالعاتيالمللني و بيامنطقه) HUB(جاد خدمات هاب يق اي از طريالمللنياس بيمق

 لي با هدف تسهي گردشگري و خدماتي ارتباطيهارساختيتوسعه ز .٢٤
 و ثبت ي  ثبت جهانيخي با ارزش تاريهاه و  محوطهي و استفاده از اماکن، ابنيدسترس

 ) يعي و طبيراث فرهنگياز جنبه م (يها و مناطق نمونه گردشگر شده و قطبيمل
 :ن مشترک نفت و گاز، از جملهياديت برداشت از مياولو .٢٥
n در حوزه  ژهيطر به و و قيت، امارات، عربستان سعودي کويبا کشورها (يمرز جنوب

  )يمشترک پارس جنوب
n با کشور عراق(يمرز غرب(  
n جاني ترکمنستان و آذربايبا کشورها(  يمرز شمال( 
ر يدپذي تجديهايش سهم انرژي و افزايد انرژي در منابع توليتنوع بخش .٢٦

 هر منطقه از کشور متناسب با ينه انرژين بهيد و تاميدر تول) يدي و خورشيژه باديو به(
 ت هر منطقه يرفظ

 يمينفت ، گاز ، پتروش( ي انرژي و تخصصيژه اقتصاديجاد و توسعه مناطق ويا .٢٧
 افتهيت مناطق کمترتوسعه يت با اولوي قابليدر مناطق دارا)  نو يهايو انرژ

 کپارچه بر منابع آب يت  يرياعمال مد .٢٨
 کشور ي و سطحينيرزمي زيهادار از منابع آبيه و ناپايرويت برداشت بيممنوع .٢٩
 کشور   ي و خروجي وروديهاآب نهيت کارآمد و بهيري و مدي مرزيهامهار آب .٣٠
ها، بر اساس اچهيها، درها، تاالب رودخانهيطيست محيه زي پايازهايت نيرعا .٣١

 يهاز در مهار و کنترل آبي آبريهات قابل تحمل حوضهي آب و ظرفيدشوندگيزان تجديم
  کشوريسطح

 با استفاده ي راهبرديد در قلمروهاي جديهاتي فعالاز توسعهين آب موردنيتام .٣٢
 يايت سواحل دريا با اولوي از آب درييق نمک زدايد از جمله از طري جديهااز روش
 يري کشور با درنظرگيو نقاط واقع در پسکرانه سواحل جنوب) سواحل مکران(عمان

  ايستم دري الزم و حفاظت از اکوسيکيمالحظات اکولوژ
 ي اقتصاديهاتي و استقرار فعالييت منابع آب در جانمايتوجه به محدود .٣٣

  مختلف کشور يبر در قلمروها آب
ن، ي استحصال، تاميها در طرحيکي و اکولوژيکيتيت مالحظات ژئوپليرعا .٣٤
 .ي و محليا، منطقهي، مليع و مصرف آب در سطوح فرامليانتقال، توز
  در تجارت کاال يش تراز مثبت آب مجازيافزا .٣٥
ها  اچهيت مخازن دريص آب از سدها به نفع تقويدنظر در تخصيو تجد يبازنگر .٣٦
  ها ها و تاالب رودخانهيطيست محي زيهان دست و حفظ حقابهييها در پاو تاالب
د شونده ي کل کشور به حجم منابع آب تجديکاهش نسبت حجم آب مصرف .٣٧

  ت هر منطقه يمتناسب با ظرف
افت آب از ي دريدارين پاين و تضمي به منظور تاميپلماسينه از دياستفاده به .٣٨

 يکيتي ژئوپليدهايها  و تهد با مالحظه فرصتيمنابع برون مرز
 و ي، آبخوانداريزداري سد، آبخيها طرحي در اجرايجاد تناسب و هماهنگيا .٣٩
 ن دستيي پاي و زهکشياري آبيشبکه ها
جاد تحول متناسب ين به منظور اي در پهنه سرزمي بخش کشاورزيسازمانده .٤٠

 ييت غذاين امني و تاميور،  ارتقاء بهرهيميات اقلي مقتضبا
 بر  تأکيدبا) يکيدرولوژي هيواحدها(ها نه کشت در دشتي بهين الگوهايتدو .٤١

   آب يارزش اقتصاد
ط ي متناسب با شراياري مناسب آبيها روشيري آب و بکارگيور  بهرهيارتقا .٤٢

نه از منابع آب با توجه به ي و استفاده بهييجو صرفهي در راستايا و منطقهيمياقل
 ييرات آب و هوايي از تغي  ناشيهاتيمحدود
ها با ه آبخوانيش خاک و تغذي و فرساي و کاهش آلودگيريشگيحفاظت، پ .٤٣
 ز کشوري آبخيها در حوضهيدار و آبخوانيزداريات آبخي عملياجرا

 در ينيگزي باز و جاي باال در فضاهاياز آبيت کشت محصوالت با نيمحدود .٤٤
 ياق کشت گلخانهيوارد ممکن از طرم

نه از منابع ي بهي بهره برداريز براي آبخيهاکپارچه حوضهيت جامع و يريمد .٤٥
 )ياهيآب، خاک و پوشش گ(ه يپا
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 ي قلمروهايهاتي کشت و صنعت متناسب با قابليهاجاد و توسعه مجتمعيا .٤٦
 مختلف کشور 

ن و ي پسيازهاي و صنعت متناسب با نين بخش کشاورزي روابط بيسامانده .٤٧
 ينيات سرزمي و مقتضين بخش کشاورزيشيپ

گر ي دييران در کشورهاي ايني فراسرزميها توسعه کشتيهانهيگسترش زم .٤٨
 . دارندي مستعد کشاورزيکه قلمروها
 و مراتع کشور ها  اء جنگليتوسعه، حفاظت و اح .٤٩
 يني دور و سرزميهاان درآبيد آبزيتوسعه پرورش و ص .٥٠
 منطقه به منظور يا چندجانبه با کشورهاي دو يهايو همکارارتقاء سطح تعامالت  .٥١

زگردها  در ي و ريميرات اقليي و مقابله با آثار منتج از تغيعيست و منابع طبيز طيحفاظت از مح
 .يا منطقهيهامانيها و پنامهها، موافقتونيها، کنوانسها، معاهدهنامهچارچوب تفاهم

ت تحمل يک و ظرفيتوان اکولوژ(يطيمحستيت مالحظات زيالزام به رعا .٥٢
 ني در پهنه سرزميا توسعهيها تيدر استقرار فعال) ستيزطيمح

 يمند بهرهي براينه سازي و زميکي و حفظ ذخائر ژنتيستيحفاظت از تنوع ز .٥٣
 يعي طبي مانند گردشگريينه هاي از آن در زميجوامع محل
 يها روان و مهار کانونيهات شني و تثبييزااباني از بيري، جلوگييزداابانيب .٥٤

 ياهي از توسعه پوشش گيريگ و بهرهيت مناطق بحرانيزگردها با اولويشکل دهنده ر
 يات محليمتناسب با مقتض

 و ي و رقابتي نسبيت هاي با توجه به مزي صنعتيهاجاد خوشهي و اييشناسا .٥٥
  يياي جغرافي بر منابع در قلمروهاي  مبتنيهاتيره ارزش فعاليل زنجيتکم

 در جوار ييايط حمل و نقل درير و خدمات وساي و تعمييايع دريتوسعه صنا .٥٦
  يطيست محيت مالحظات زي با رعايبنادر اصل
 در پهنه ي صنعتيها و نواح اعم از شهرکي صنعتيها مجتمعيسامانده .٥٧
  يياي جغرافيک از قلمروهاي هر يهاتيات و ظرفين متناسب با مقتضيسرزم

ع يبر از جمله صناه و آبي پاي صنعتيهاتيفعال مجدد يتوسعه و سامانده .٥٨
ه يت سرماي اولويدارا) يع باالدستيژه صنايبه و (يمي و پتروشيشگاهيپاال و يفلزات اساس

ن مالحظات ياز و تامين خوراک موردنيت منابع آب، تامي بر الزامات محدودي مبتنيگذار
ژه يج فارس و به ويها در سواحل خل بر استقرار آن تأکيدرعامل باي و پدافند غيتي، امنيدفاع
 يطيست محي زي راهبرديابي عمان پس از انجام ارزيايدر

ط يژه محي منطقه به وياز کشورهاي مورد نيد کننده کاالهايع توليتوسعه صنا .٥٩
  مرتبط ي مرزيهات استقرار در استاني با اولوي جنوب غربيايآس

ع ي، استقرار صناي ذخائر معدن در جواريه منابع معدني اوليع فراورياستقرار صنا .٦٠
 يت مکاني متناسب با موقعيع مصرفي در مکان مناسب و استقرار صناياهي و سرماياواسطه
 . نهاده و محصوليبازارها

 مناطق ين و برتر در  مراکز  راهبري نويهاي بر فناوريع مبتنيتوسعه صنا .٦١
 ي و رقابتي نسبيت هايبر اساس مز ١گانه٩

 کشور به قطب پردازش صادرات، يژه اقتصاديطق آزاد و وتحول در کارکرد منا .٦٢
شران يها به پ ل آنيوند منطقه با اقتصاد استان، تبدي، ارتقاء پيه و تکنولوژيجذب سرما
    يشرو در توسعه ملي و پيني سرزمي قلمروهايتوسعه اقتصاد

ن صرفاُ بر اساس يد در پهنه سرزمي جديژه اقتصاديجاد  مناطق آزاد و ويا .٦٣
 نيش سرزميلعات آمامطا

 و بنادر خشک در کشور با يا و منطقهي، مليالمللني بيز باراندازهايتوسعه و تجه .٦٤
جاد تحرک در اقتصاد ي در نقاط دور از ساحل و ايدي و امور تولي توسعه بازرگانيبانيهدف پشت

 نيش سرزميآماشوراي عالي ب ي بر اساس فهرست مورد تصويراموني پينواح
 با هدف ٢ منتخبي در شهرهايدانشگاه ـ ي علميها قطبتيتوسعه و تقو .٦٥

 ي انسانيرويت و پرورش ني همجوار و تربيان کشورهاي در ميت آموزشيجاد مرکزيا
 . توسعهياز برايموردن

  ستيوبه شرح پ ١

 و مراکز يآور علم و فنيدورهايها، مراکز رشد،کر پارکيهاتيتوسعه فعال .٦٦
 يت تخصصين متناسب با موقعيدر سرزم)  اطالعات و ارتباطاتيفناور (ICT يتخصص

 عملکرد هر قلمرو
 متناسب با عملکرد ي و مهارت آموزياحرفه ـ ي فنيهاتوسعه آموزش .٦٧
 ي برايسازنهيه شهرها با هدف زمي و حاشي مرزيژه در نواحي هر قلمرو به ويتخصص

 ها و کاهش مهاجرتيات محليتوسعه مشاغل متناسب با مقتض
ق و توسعه ي اطالعات، مراکز تحقي فناوريورهاديع، کريب صناياستفاده از ترک .٦٨

 ت  ي اسکان جمعي قلمروهايي برپايآموخته  برا دانشي انسانيرويو ن
 در سطح ي و پژوهشيها و مراکز آموزش  دانشگاهي و ساماندهييايع جغرافيتوز .٦٩

 و يا ، منطقهي توسعه مليها تيات و اولويها بر اساس مقتض  آنيکشور و جذب دانشجو
  هر منطقهيهاژهي و کاروياستان

 استانها و مناطق ي و علمي، فرهنگي اجتماعيتهايد بر استفاده از ظرفيتاک .٧٠
 به ين آموزش عاليي سطوح پايژه در کالنشهرها با محدود نمودن توسعه کميکشور به و

 و مراکز ي آموزش عاليفي سطح کيو ارتقا) يليالت تکميتحص(نفع سطوح باالتر 
 نقش واسط يفاي و ايالمللني بي علميهاي توسعه همکارينها برا آي و فن آوريپژوهش

 .يشرفته علمي پي منطقه و کشورهاين کشورهايب
، ي متناسب با اقتضائات برنامه درسيتي تربي و ساخت فضاهايطراح .٧١
 يميط اقلي و شراي و معماري، اصول شهرسازيتي، تحوالت جمعيتي تربياستانداردها
، يا توسعهيها طرحي براي انسانيروي نيها يزمندايوست نيه پيالزام به ته .٧٢
  آن در  منطقهي آموزشيازهاين نيي تعي عمده برايدي و توليخدمات

 يهاتي متناسب با فعالي و پژوهشيها و مراکز آموزش عالت گرا شدن دانشگاهيمامور .٧٣
 ي و استانيا، منطقهي، مليالمللني آن در سطوح بيمحل استقرار و حوزه عملکرد

 شبکه يزيرق طرحي عادالنه به خدمات سالمت در کشور از طريسترسد .٧٤
 ني ارائه خدمات در پهنه سرزمي بر سطح بنديبهداشت و درمان مبتن

 يران به قطب پزشکيل اي سالمت در کشور و تبديز مراکز گردشگريتوسعه و تجه .٧٥
شده و روزآمد و ز ي تجهيجاد مراکز درمانيق اي و جهان اسالم از طري جنوب غربيايمنطقه آس
 ت ي قابلي داراي در مناطق و شهرهاي سالمت و پزشکي به گردشگريبخشرونق

 تحقق يسازنهي مختلف کشور و زمي در نواحين اجتماعي توسعه رفاه و تأم .٧٦
 بر  تأکيد باي اجتماعيها و آسبين، کاهش فقر، نابرابرير در پهنه سرزميعدالت فراگ
 ز مشارکت مردم  و حداکثر استفاده ايسازتوامند

، ي، مذهبيخي، تاريعي طبيهاها و جاذبهتينه از ظرفيانت و استفاده بهيص .٧٧
گاه صنعت ي جاي رونق و ارتقاي و سالمت در هر منطقه براي، ورزشي، علميفرهنگ
 ين المللي به سهم مناسب در اقتصاد بيابي و دستي اقتصاد مل دريگردشگر
 و ي اعم از دولتي مليهايگذارهي سرماي و جهت دهي مرزي نواحيتوسعه و آبادان .٧٨

 يتهاي بر اساس مزي و بازرگاني به صنعت گردشگري و رونق بخشي مرزي به نواحيردولتيغ
 ياسي و سي ، فرهنگي اجتماعيهاييت همگراي بر تقو تأکيد باي و رقابتينسب

 کشور در يني و حقوق سرزمي منافع مليجانبه و حداکثرن همهيتام .٧٩
بات ي ترتيريگياز و پي موردنيهارساختي زيسازق فراهمي از طريمونراي پيقلمروها

 . الزميک و حقوقيپلماتيد
رعامل کشور در ساخت، توسعه و ي و پدافند غي، دفاعيتيت مالحظات امنيرعا .٨٠

 يني سرزمي قلمروهاياسي سياي جغرافيهاها در کشور متناسب با مولفهرساختيع زيتوز
 يک قلمروهايات ژئومورفولوژي و خصوصيعيطب ياياستفاده مناسب از جغراف .٨١
 ، حساس و مهمياتي حيهاع و طرحيرعامل استقرار صنايت و پدافند غي در ارتقاء امنينيسرزم

 محدوده در) يت مليامنشوراي عالي ف يمطابق تعار(ع پرخطر يعدم استقرار صنا  .٨٢
 ازي مورد نيتي و امنيمني ايهاميت حريها و رعاسکونتگاه
 اقوام مختلف و مشارکت يرانيا ـ يت اسالمي و ارتقاء هويجام ملت انسيتقو .٨٣

 ت مناطق مختلف کشور يآنان در اداره امور، توسعه و امن

قات و فناوریيشنهاد وزارت علوم، تحقيبه پ ٢
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 يکپارچگيکرد وحدت و ي با داخل کشور با روي مناطق مرزيوندهايت پيتقو .٨٤
 ني در پهنه سرزمي ملي اجتماعيهاهي و ارتقاء سرماياجتماع

 يي اجرايها و تعامل  با دستگاهيدجه کشور با همکارسازمان برنامه و بوـ ٢ماده
 يهان اسناد و دستورالعملين سند، نسبت به تدويب ايکسال پس از تصويربط، تا يذ

 تحقق ي براياز با هدف بسترسازي عملکرد موردنيابي ارزي و شاخص هاي ، نظارتيياجرا
  .دي اقدام نمايا  منطقه وي مليا توسعهيهاندي آنها در فراينه سازين سند و نهاديا

 يبردار ور مکلفند به منظور بهره کشي و استاني مليي اجرايها دستگاهيتمامـ ٣ ماده
 سامانه ياندازراه و نصب به نسبت ينيسرزم توسعه رصد و يريگميدر مطالعات، تصم

 است مکلف کشور بودجه و برنامه سازمان- ندينما اقدام' ساترا )شيآما رصد و توسعه يابيارز
 تحوالت و تيفعال ت،يجمع ،يعيطب منابع راتييتغ روند ياستان و يمل يهاسامانه عيتجم با
 در را آن الزم يهاگزارش و نموده رصد سامانه نيا قيطر از را کشور ييفضا سازمان در
  -داد خواهد قرار صالحيذ مراجع گريد و نيسرزم شيآماشوراي عالي  ارياخت

 يهايريگت جهتي مکلف به رعاي و استاني مليي اجرايها  دستگاهيتمامـ ٤ماده
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ضمن نظارت . باشندين ميش سرزمي آمايمل

شوراي ن سند، گزارش عملکرد ساالنه را به ي ايمستمر، کارآ و اثربخش بر حسن اجرا
  .دين ارائه نمايش سرزميآماعالي 

  
نامه اجرايي بند الف  آئين١٥ و ١٢استناد ماده آمايش سرزمين، به شوراي عالي 

 ه ٥٧٢١٠ت/٩٧٦٤٨مصوبه شماره (هاي توسعه کشور   قانون احکام دائمي برنامه٣٢ماده 
) الف(دستورالعمل اجرايي بند ، ١١/١٢/١٣٩٩، در جلسه مورخ )٢٨/٠٨/١٣٩٩مورخ 
 :ر تصويب نمود را به شرح زيهاي توسعه کشور قانون احکام دائمي برنامه)  ٣٢(ماده 

  
  قانون احکام دائمي )  ٣٢(ماده ) الف(دستورالعمل اجرايي بند 
  هاي توسعه کشور برنامه

  آمايش سرزمين و کميسيون تخصصي و شوراي هماهنگي توسعهشوراي عالي شيوه برگزاري و فعاليت 
  آمايش سرزمينعالي شوراي هاي موضعي و  موضوعي دبيرخانه  هاي فني و کارگروهو تشکيل کميته اي منطقه

  
  :روند نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي در اين آيينـ ١ماده 

   آمايش سرزمينشوراي عالي :الف ـ شورايعالي
  سازمان برنامه و بودجه کشور:ب ـ سازمان

  آمايش سرزمينشوراي عالي دبيرخانه :دبيرخانه ـ پ
  آمايش سرزمينالي شوراي عکميسيون تخصصي :کميسيون ـ ت
  آمايش سرزمينشوراي عالي هاي موضوعي يا موضعي دبيرخانه  کارگروه:کارگروه ـ ث
  آمايش سرزمينشوراي عالي هاي فني دبيرخانه کميته:کميته فني ـ ج
  ايشوراي هماهنگي توسعه منطقه:شوراي هماهنگي ـ چ
  )١٠/١١/١٣٩٥ب مصو(قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور :قانون ـ ح
 هيات ٢٨/٠٨/١٣٩٩ مورخ ـه٥٧٢١٠ت/٩٧٦٤٨نامه شماره تصويب:نامه آيين ـ خ

  محترم وزيران
 :به شرح زير استشوراي عالي نحوه برگزاري و اداره جلسات ـ ٢ماده
در صورت ضرورت و . شود  جلسه در سال برگزار مي٤حداقل شوراي عالي جلسات ـ  الف

  .گرددو يا تقاضاي يک سوم اعضاء، جلسات فوق العاده برگزار ميشوراي عالي به تشخيص رئيس 
  . يابدبا حضور حداقل نصف به اضافه يک اعضا، جلسات رسميت مي ـ ب
شوراي اعضاي ) نصف به اضافه يک(گيري در جلسات، با راي موافق تصميم ـ پ

  .پذيردصورت مي) يا معاونين معرفي شده توسط ايشان(عالي 
دعوتنامه جلسه را به همراه مستندات و دستور جلسه، يک هفته قبل دبيرخانه  ـ ت

  .نمايداز تشکيل، براي اعضاء ارسال مي
هر گونه درخواست، اعالم نظر يا مکاتبه در خصوص موضوعات مرتبط با آيين  ـ ث

  . به دبيرخانه منعکس خواهد شدشوراي عالي نامه، توسط اعضاء 

هاي اجرايي ذيربط  به دستگاهشوراي عالي  توسط رئيسشوراي عالي مصوبات  ـ ج
  .ابالغ خواهد شد
هاي بنا به تشخيص دبير شورايعالي، از مديران و کارشناسان ساير دستگاه:تبصره

. آيددعوت به عمل ميشوراي عالي اجرايي و يا صاحبنظران به منظور شرکت در جلسات 
  . نماينداين افراد بدون داشتن حق رأي در جلسات شرکت مي

  : نحوه برگزاري و اداره جلسات کميسيون به شرح زير استـ٣ماده
. يابدجلسات با حضور بيش از نصف اعضاء اصلي معرفي شده رسميت مي ـ الف

درصورت عدم حضور عضو اصلي رسمي، حضور نماينده دستگاه اجرايي بدون حق راي، 
  .خواهد بود
به تشخيص . شود برگزار مي يک بار در محل سازمان ماهجلسات کميسيون هر  ـ ب

  .گرددرئيس کميسيون و يا تقاضاي يک سوم اعضاء، جلسات فوق العاده برگزار مي
 .نمايدکميسيون با راي نصف بعالوه يک اعضاي حاضر اتخاذ تصميم مي ـ پ
دبيرکميسيون، دعوتنامه برگزاري جلسه را به همراه مستندات و دستور جلسه  ـ ت

  .نمايدشکيل جلسه براي اعضاء ارسال ميحداقل يک هفته قبل از ت
مصوبات کميسيون براي طي مراحل قانوني و اقدامات الزم توسط رئيس  ـ ث

 . شودارسال ميشوراي عالي کميسيون براي 
هر گونه درخواست، اعالم نظر يا مکاتبه در خصوص موضوعات مرتبط با آيين  ـ ج

  . واهد شدنامه، توسط اعضاي کميسيون به دبيرخانه منعکس خ
  :نحوه برگزاري و اداره جلسات شوراي هماهنگي به شرح زير استـ ٤ماده
اي و ساالنه با توافق اعضا از بين رياست شوراي هماهنگي به صورت دوره ـ الف

اي شوراي هماهنگي هاي منطقه، تعيين و استاندار مربوطه رئيس دورهاستانداران استان
س از تعيين توسط استانداران منطقه، با حکم رئيس رئيس شوراي هماهنگي پ. خواهد بود

  .شودمنصوب ميشوراي عالي 
ترين استان   استاندار پرجمعيت  شوراي هماهنگي به عهده رئيس اولين جلسه:تبصره

  .منطقه خواهد بود
اي بر عهده سازمان مسئوليت دبيرخانه شوراي هماهنگي به صورت دوره ـ ب

اي شوراي   است که استاندار آن استان رياست دورهريزي استاني مديريت و برنامه
 .هماهنگي را برعهده دارد

جلسات شوراي هماهنگي بصورت حداقل چهار بار در سال تشکيل و مکان  ـ پ
 .شود اي شوراي هماهنگي تعيين ميتشکيل جلسات با تشخيص رئيس دوره

. گردد  ميتصميمات شوراي هماهنگي بر اساس اجماع اعضاء اتخاذ و تصويب ـ ت
حسب ضرورت و با هماهنگي بعمل آمده قبلي با دبيرخانه، تصميمات ابتدا جهت بررسي و 

  .شودارجاع ميشوراي عالي تاييد به کميسيون و سپس براي تصويب نهايي به 
دبيرخانه شوراي هماهنگي دعوتنامه جلسه را به همراه مستندات و دستور  ـ ث

چنين صورتجلسات،  هم. نمايد براي اعضا ارسال ميجلسه حداقل يک هفته قبل از تشکيل
دارد، توسط دبيرخانه شوراي هماهنگي شوراي عالي تصميمات و تصميماتي نياز به مصوبه 

  .گردد به اعضاي شوراي هماهنگي و دبيرخانه ارسال مي
هاي فني زير با هدف ارائه نظرات و نامه، کميته آئين١٢در راستاي اجراي ماده ـ  ٥ماده

  :گرددهاي تخصصي در حوزه آمايش سرزمين به کميسيون و دبيرخانه تشکيل مييدگاهد
  هاي توسعه سرزمينيبررسي اسناد و طرح:١کميته فني 

  :اعضاء
نماينده سازمان برنامه و بودجه با پيشنهاد دبيرخانه و تاييد رئيس (رئيس کميته ) ١
  )کميسيون
 اطالعات وزارت نماينده) ٢
 خارجه امور رتوزا ندهينما) ٣
 يکشاورز جهاد وزارت ندهينما) ٤
 مسلح يروهاين يبانيپشت و دفاع وزارت ندهينما) ٥
  يشهرساز و راه وزارت ندهينما) ٦
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 تجارت و معدن صنعت، وزارت ندهينما) ٧
 کشور وزارت ندهينما) ٨
 يدست عيصنا و يگردشگر ،يفرهنگ راثيم وزارت ندهينما) ٩
 روين وزارت ندهينما) ١٠
 رعامليپدافندغ سازمان ندهينما) ١١
 ستيزطيمح حفاظت سازمان ندهينما) ١٢
 با موضوع با مرتبط و دانشگاه يعلم ئتيه عضو اي يتخصص نظرصاحب سه) ١٣
 ونيسيکم سيرئ انتخاب
 ونيسيکم سيرئ صيتشخ و ضرورت حسب يياجرا يهادستگاه ريسا ندهينما) ١٤
  :فيوظا
o ص مطالعات و اسناد توسعه سرزميني بررسي و اظهارنظر تخصصي در خصو

 ٨ و ٧، ٦موضوع ماده 

  نظارت بر پيشبرد استقرار نظام راهبري توسعه سرزميني:٢کميته فني 
  :اعضاء
  'کميسيون رئيس تاييد و دبيرخانه پيشنهاد با بودجه و برنامه سازمان نماينده )کميته رئيس) ١
 يمل تيامنشوراي عالي  ندهينما) ٢
 اقتصاد ياشور ندهينما) ٣
 يمعمار و يشهرسازشوراي عالي  ندهينما) ٤
 يفرهنگ انقالبشوراي عالي  ندهينما) ٥
 کشور يمنيا و نقل و حمل يهماهنگشوراي عالي  ندهينما) ٦
 آبشوراي عالي  ندهينما) ٧
 ستيزطيمحشوراي عالي  ندهينما) ٨
 يريعشا و ييروستا توسعهشوراي عالي  ندهينما) ٩
 رانيا يکشاورز و معادن ع،يصنا ،يبازرگان اتاق ندهينما) ١٠
 با موضوع با مرتبط و دانشگاه يعلم ئتيه عضو اي يتخصص نظرصاحب سه) ١١
  ونيسيکم سيرئ انتخاب

  :فيوظا
o ميتنظ و نيسرزم توسعه يراهبر نظام ياجرا بر نظارت يسازوکارها يبررس 
  نظام نيا ارکان روابط

o نيسرزم توسعه تيريمد و يزيرامهبرن کپارچهي نظام استقرار و يزيرطرح  
  ...)سامانه ساترا و (ن يش سرزمي توسعه و رصد آمايابيارز:٣ يته فنيکم

  :اعضاء
 تاييد و دبيرخانه پيشنهاد با بودجه و برنامه سازمان نماينده )کميته رئيس) ١
  'کميسيون رئيس
  سازمان مربوط يبخش امور سيير) ٢
  يشهرساز و راه وزارت ندهينما) ٣
 کشور وزارت ندهينما )٤
 اطالعات وزارت ندهينما) ٥
 رانيا آمار مرکز ندهينما) ٦
 کشور يبردار نقشه سازمان ندهينما) ٧
 با موضوع با مرتبط و دانشگاه يعلم ئتيه عضو اي يتخصص نظرصاحب سه) ٨
 ونيسيکم سيرئ انتخاب
  نويسيکم سيرئ صيتشخ و ضرورت حسب يياجرا يهادستگاه ريسا ندهينما) ٩

  :فيوظا
o هاي ارزيابي توسعه و رصد آمايش سرزمينبررسي و اظهارنظر در خصوص شاخص  
o سازي نظام  ايجاد وحدت نظر و جلب تعامل ارکان مختلف در پيگيري و اجرايي

  هاي توسعه ملييکپارچه داده

عالي، در تعداد،  در صورت لزوم با پيشنهاد دبيرخانه و تصويب شوراي:١تبصره
  .هاي فني تغييرات الزم صورت خواهد پذيرفت و وظايف کميتهعناوين، اعضاء
هاي فني  باال، حسب ضرورت و تشخيصِ دبيرخانه؛ عالوه بر کميته:٢تبصره

  .گردد هاي موضوعي يا موضعي دائم يا موقت تشکيل مي ها و کميته کارگروه
 بندي نظرات کارشناسي و حسب ضرورت و تشخيص رئيس کميسيون؛ جمع:٣تبصره
سازي در کميسيون  ي موضعي و موضوعي، براي تصميم ها هاي فني و کارگروه تخصصي کميته

  . گردد مطرح مي

هاي  قانون احکام دائمي برنامه٣٢آمايش سرزمين، به استناد بند الف ماده شوراي عالي 
بندي سرزميني کشور از منظر منطقه، ٠٢/٠٥/١٣٩٦توسعه کشور، در جلسه مورخ 

  :را به شرح زير تصويب نمود آمايش سرزمين

 شماره منطقه ي عضو منطقهاستانها

 ١ گيالن، مازندران،گلستان و سمنان

آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و کردستان  ٢ 

 ٣ همدان، كرمانشاه، لرستان و ايالم

 ٤ اصفهان، چهارمحال و بختياري و خوزستان

 ٥ فارس، بوشهر، كهگيلويه و بوير احمد

تهران، قم و البرز ٦
مرکزي زنجان، قزوين ٧

 ٨    يزد، كرمان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان

خراسان جنوبي، خراسان رضوي و خراسان شمالي  ٩ 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR



