
 
 

 بسمه تعالی

 نیسرزم شیآما یمل ضوابط

 
آنها منجر به تحقق  تیاز چارچوب، قواعد و مقررات است که رعا یمجموعه ا نیسرزم شیآما یضوابط مل

د چشم سن ینیبازتاب سرزم ر،یتصو نیگردد. از آنجا که ا یتوسعه مناسب م ییدراز مدت سازمان فضا ریتصو

در تحقق اهداف  یگذار ریمهم و تاث اریبوده و نقش بس نیسرزم شی، در چارچوب اصول آما۴۱۴۱ رانیانداز ا

 .دینما یم فایچشم انداز ا

 یمعظم له مبن داتی، تاک ۴۹۳۴رهبر معظم انقالب در سال  یاز سو نیسرزم شیآما یکل یاستهایابالغ س با

 کیاز  نیو همچن یجنوب غرب یایآس طیدر مح رانیا گاهینقش و جا تیوتق رامونیپ نینو یبر ضرورت نگرش

 یالملل نیو ب یده سال گذشته در سطوح مل یکه ط یتحوالت گسترده ا یو به طور کل یمیاقل راتییسو تغ

سال  مصوب یسند ضوابط مل نیدر اول یبازنگر ندهیبا نگاه به تحوالت آ گرید یاتفاق افتاده است، و از سو

 یها هیباشد؛ بلکه ساختار، روش ها و رو یضوابط م نینه تنها شامل مضام یبازنگر نی. اافتی، ضرورت ۴۹۳۹

 نیسرزم شیچهارگانه آما یمولفه ها تیسازد رعا ی. خاطر نشان مردیگ یدر بر م زیآنها را ن یو اجرا نیتدو

ده در کنن نییعوامل تع عنوانبه  ینیسرزم یایو توجه به جغراف یشیدور اند ،ییکل گرا ،یجامع نگر یعنی

 یریگ جهیتر و نت ییجز نیو کالن مطرح بوده و از ورود به مضام یسند در سطح راهبرد نیا یفرازها انیب

 (یجابی)ضوابط ا دهایاز با یسند مجموعه ا نیا یاجتناب شده است. فرازها ش،یآما طهیخارج از ح یمکان یها

بسط  ،یبند کلش یو چگونگ تهایفعال ییساختار فضا ت،یجمع سکانا ی( است که الگوی)ضوابط سلب دهایو نبا

رو  نی. از ادینما یم نییمذکور، تب هیرا متناسب با اهداف و الزامات اسناد پا ییربنایز یو گسترش شبکه ها

 باشد. یم یالزام یو خصوص یگذار بخش دولت ریتاث ییها و اقدامات فضا یریگ میمراعات آنها در تصم

ه و و اقتدار همه جانب شرفتیو پ یاقتصاد یتوسعه و بالندگ یدر راستا نیسرزم شیآما یمل وابطض -۱ ماده

مطلوب و مناسب کشور، در  ییبه سازمان فضا لیو ن ۴۱۴۱ رانیکشور، تحقق اهداف سند چشم انداز ا داریپا

رش گست ن،یسرزم یکپارچگیوحدت و  ،یاقتصاد یو بازده یی)کارآ نیسرزم شیچارچوب اصول هشت گانه آما

 -هویت اسالمی حفظ ،یعیمنابع طب یایو اح ستیز طیحفاظت مح ،یمنطقه ا یو تعادل ها یعدالت اجتماع

ایرانی و حراست از میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور و رفع محرومیت ها 

 زیر است :به خصوص در مناطق روستایی و مالحضات امنیتی، دفاعی و پدافند غیرعامل(، مشتمل بر موارد 

 رعایت تناسب بین نیاز های استقرار فعالیت در یک قلمرو با امکانات و قابلیت های آن و رعایت مقیاس.۴

  مناسب اقتصادی برای فعالیت در یک مکان با توجه به ظرفیت و بازارهای داخلی و خارجی .

 منطقه ای و تخصصی شدنافزایش همگرایی و تقویت هویت ملی در طراحی و اجرای طرح های ملی و .2



 
 

عملکرد اقتصادی بر اساس قابلیت ها و مزیت های نسبی مناطق برای تقویت وابستگی های متقابل منطقه ای 

  و یکپارچگی ملی و پرهیز از تنوع و گسترش همه نوع فعالیت ها در یک قلمرو جغرافیایی

 ه ای بخش های مختلف اقتصادیهماهنگ سازی ، انتظام بخشی و کنترل اقدامات و فرایند های توسع ۹

بستر سازی انجام ترتیبات نهادی و فراهم سازی الزامات مورد نیاز در قلمروهای سرزمینی به منظور ارتقاء  ۱

سرمایه های اجتماعی، توسعه سرمایه های انسانی و پرورش انسان های با انگیزه، شاداب، متدین، وطن دوست 

  عنوان مهمترین ارکان توسعه،جمع گرا، نظم پذیر و قانون گرا به 

 هنیم نبی بیشتر تعادل ایجاد راستای در سرزمین قلمرو در اقتصادی های فعالیت و جمعیت مناسب  توزیع 5 

 غربی و شمال غربی کشور و نیمه شرق و جنوب شرقی بر مبنای کارایی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی

 ر:و زیست محیطی و استفاده از ظرفیت ها با تاکید ب

 و المللی بین اقیانوس بندر عمان، دریای سواحل جمعیتی، مراکز مهمترین از یکی عنوان به چابهار، بندر ' 

زعملکرد های مرتبط با صنایع دریایی، بازرگانی، انرژی، آموزش عالی و تحقیقات، گردشگری و ا برخوردار

 'شیالت 

 یدشگرگر و بازرگانی پتروشیمی، و گاز نفت، صادرات حوزه در فعال جمعیتی مرکز یک عنوان به جاسک، بندر 

  سایر قلمرو های اولویت دار سواحل مکران از جمله پسابندر،کنارک، زرآباد و سیریک و پسکرانه های آنها

اتحاذ تدابیر و تمهیدات الزم به منظور توسعه پایدار نواحی کویری و افزایش سطح جمعیت پذیری در این 

رونق بخشی به اقتصاد و استفاده بهینه از مزیت های نسبی) صنایع معدنی، انرژی خورشیدی قلمروها با تکیه بر 

 و گردشگری(

 ایجاد زمینه های الزم برای استقرار جمعیت در نواحی مستعد از طریق فراهم ساختن زیرساخت ها و 6

 عمومیتاسیسات مورد نیاز و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی به ویژه صنعتی و خدمات 

 اتخاذ ساز و کارها و تمهیدات مهار و کنترل رشد جمعیت در مناطقی کالنشهری به ویژه تهران و بازنگری - 7

طرح های توسعه کالن شهری کشور در چارچوب سیاستها و سقف جمعیتی که تا شش ماه پس از تصویب 

ویب ذی ربط به تص ه ها و نهادهایاین سند به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگا

 شورایعالی آمایش سرزمین می رسد.

 ساماندهی و هدایت هدفمند جریان های مهاجرت در راستای استراتژی توزیع جمعیت و فعالیت در ۳

 سرزمین از طریق:

 کشاورزی) روستایی اقتصاد به  صاد روستاها و بازگرداندن رونقاقت در تحول منظور به سازی زمینه 

 یمحل های مزیت و مقتضیات چارچوب در( … و دستی صنایع  امداری،،د



 
 

تشویق سرمایه گذاری در طرح های اشتغال زا، توسعه ارائه خدمات عمومی و ارائه مشوق ها و تسهیالت 

متناسب با مقتضیات محلی در روستاها و شهرهای کوچک به منظور ماندگاری جمعیت در شهرهای کوچک 

 کاهش روند مهاجرت به کالنشهرها و شهرهای پر تراکمو نواحی روستایی و 

. سازماندهی شبکه سکونتگاهی کشور با هدف ارتقاء بهره وری از سرزمین با مالحظات زیست محیطی و ۳

 کاهش مشکالت و چالش های موجود

 ،.به جهت لحاظ رویکردهایی چون گسترش حوزه نفوذ اقتصاد کشور در منطقه و محیط آسیای جنوب غربی۴۴

تحقق سازمان فضایی مطلوب توسعه کشور، مولفه های نوین برنامه ریزی و تجارب جدید جهانی و تمرکز 

زدایی از طریق انتخاب مراکز متعدد با اختیارات الزم، شبکه سکونتگاهی شهری کشور در سه الیه طبقه بندی 

 می شود.

الت تعام یبانیو پشت لیتسه ،یراهبر کشور به عنوان مراکز یمرز یشامل مراکز استانها ،یرامونیپ هیال

کشور.  یآنها در خارج از مرزها یاسیو س یاقتصاد یواقع در عمق راهبرد یبا کشورها یاجتماع و یصاداقت

از تعامالت  یبانیو پشت لیتسه ،یگانه به عنوان مراکز راهبر ۳شامل مراکز منتخب مناطق  ،یمرکز هیال

ت و توسعه، تبادال قیتحق آموزش، ،یعلم و فناور یدر حوزه ها یالملل نیکشور با جامعه ب یاجتماع و یاقتصاد

 . یجهان یو گسترش کسب و کار با بازارها اطالعات کاال، خدمات و

مناسب  یها تیو با استقرار در موقع یبرخوردار از توانمند یشامل مراکز استان ها و شهرها ،یانیم هیال

و  یاداز تعامالت اقتص یبانیو پشت لیتسه ،یبه عنوان مراکز راهبر ییو روستا یشهر مناطق رینسبت به سا

 یم تیفعال یمرکز هیبا ال زیو ن یانیم هیمراکز منتخب ال رینفوذ خود، با سا حوزه مراکز با نیا نیب یاجتماع

 .ندینما

 یاء عملکردارتق یخود مشمول اصالحات الزم برا تیسه گانه متناسب با نقش و مامور یها هیال یتمام شهرها 

کاال، خدمات  داتیگسترش تول لیارائه خدمات و تسه یالزم برا یاز نهادها ردارو برخو دهیگرد یرساختیو ز

 شوند. یم کشور یکسب و کار در درون مرزها یو مهارت ها یو اطالعات و ارتقاء فناور

 یواحن نیو سازنده ب ایبا هدف حفظ ارتباط پو ییروستا یسکونتگاه ها و عرصه ها یو سازمانده تیتقو. ۴۴ 

 کوچک و اشتغال زا عیبر استقرار صنا دیارزش با تاک یها رهیزنج تیو تقو ییاو روست یشهر

 یبه شهر با هدف ماندگار ییروستا یو الحاق سکونتگاه ها لیتبد یها هیو رو ندهایبه فرا یانتظام بخش. ۴2 

 قابل کشت. یاز اراض یمولد در روستاها و حفظ و بهره ور تیجمع

 دیا تاکفارس ب جیخل ریدر جزا یاقتصاد یها تیو گسترش فعال شتریب تیاسکان جمع یها نهیزم تیتقو. ۴۹

 دیهتم مجاور و یخشک یتعامالت با قلمروها ییبازآرا ،یطیها و توان مح تیکار متناسب با ظرف میتقس بر

 یراهبرد ریدر جزا ژهیو متوازن در آنها به و داریتوسعه پا باتیترت



 
 

 یطیمح ستیبا مالحظات ز ریمصوب و مغا یخارج از برنامه ها و طرح ها نیزم یکاربر رییتغ تیممنوع .۴۱ 

 یاارهیضوابط و مع یموثر و کارآمد و بازنگر ینظارت یاتخاذ تدابیر، ضوابط و مقررات و ساز و کارها قیاز طر

 بوم شناختی هر قلمرو یها یژگیمتناسب با و یاراض یکاربر رییتغ

 کالن شهرها ژهیشهرها به و رامونیپ یررسمیغ یسکونتگاه ها یسامانده .۴5

 رکشور د یتینقش موثر ترانز یفایبه منظور ا ازیموردن یها رساختیها، امکانات و ز نهیزم ی. فراهم ساز۴6 

 رکزم کشور به عنوان یمنطقه ا تیموقع تیاز مز نهیو استفاده به یجنوب غرب یایمحیط آس ژهیبه و منطقه

 و اطالعات ی( کاال، خدمات، مسافر، انرژHUBمبادله )

 یاحنو تیبا اولو ییربنایز یها و شبکه ها رساختیز تیتوسعه همه جانبه و تقو یها نهیزم یفراهم ساز. ۴7 

 یتوازن و تعادل منطقه ا جادیکشور به منظور ا یو جنوب یشرق

 :کردیکشور با رو یلیر بکهش یی، ارتقاء و اصالح ساختار فضا زیتوسعه، تجه. ۴۳ 

 موضوع بند  ) یسکونتگاه هیبر اتصال سه ال دیبا تاک یکشور به شبکه ا یلیر یی: تحول در ساختار فضا

۴۴) 

 یالملل نیب یلیکشور به خطوط ر یلیاتصال شبکه ر تیبا تقو ی: برقرار 

 شمال (ی)جاده ا یالملل نیحمل و نقل ب یدورهایکشور در کر یارتباط یاصل یمحورها زیتوسعه و تجه. ۴۳ 

 یها دروازه به یمنته یرهایمس تیاز تهران، با اولو ییبر تمرکززدا دیکشور با تأک یغرب – یجنوب و شرق -

 کشور ینیو زم یآب یاقتصاد

 عمان یایفارس و در جیخزر، خل یایبنادر کشور در سواحل در یو سطح بند تیتقو ز،یتوسعه، تجه. 2۴ 

  ورکش یساحل یها تیاز مز نهیو هدف و استفاده به هیهمسا یبا کشورها ین المللیبا ارتباطات ب متناسب

 الفع و حفاظت یبهره ور یدر سواحل کشور با هدف ارتقا یادیص یبنادر و اسکله ها یو سامانده تیتقو. 2۴

 ییایارزشمند در ریاز ذخا

 قیکشور از طر ییشبکه حمل و نقل هوا تیو تقو زیتوسعه، تجه. 22 

 ییهوا تیو ترانز دورینقش کشور به عنوان کر تی: تقو 

 فرودگاه امام به عنوان هاب  زی: توسعه و تجهHUB یالملل نیدر سطح ب ییهوا تیترانز 

 از  ینبایبه منظور پشت یرامونیپ هیال یمنتخب مرکز یشهرها یفرودگاه ها یسطح عملکرد ی: ارتقا

 ینقش فرامل یفایا

 : قیتوسعه شبکه ارتباطات و انتقال داده از طر یاز برایموردن یبسترها یفراهم ساز. 2۹

 یژگیاطالعات در سراسر کشور با توجه به و یارتباطات و فناور یشبکه ها عیگسترش و توز م،یتعم 

و استقرار متوازن و  یو اجتماع یاقتصاد یها تیمناطق مختلف، فعال تیمعج یفیو ک یکم یها

  نیمتعادل آن در پهنه سرزم



 
 

 از  یالملل نیب اسیاطالعات در مق تیانتقال و ترانز ازیموردن یها رساختیز زیاحداث، توسعه و تجه

 اطالعات  یالملل نیو ب ی( منطقه اHUB)  هاب خدمات جادیا قیطر

 هیبنا و استفاده از اماکن، یدسترس لیبا هدف تسه یگردشگر یو خدمات یارتباط یها رساختیتوسعه ز .2۱

)از جنبه  یگردشگر شده و قطبها و مناطق نمونه یو ثبت مل یثبت جهان یخیتاربا ارزش  یو محوطه ها

 (یعیو طب یفرهنگ راثیم

 نفت و گاز از جمله: مشترک نیادیبرداشت از م تیاولو. 25 

 در حوزه مشترک پارس  ژهیو قطر به و یامارات، عربستان سعود ت،یکو ی)با کشورها یمرز جنوب

 –( یجنوب

  با کشور عراق( یمرز غرب( 

 (جانیترکمنستان و آذربا ی)با کشورها یمرز شمال 

 در (یدیشو خور یباد ژهی)به و ریدپذیتجد یها یسهم انرژ شیو افزا یانرژ دیدر منابع تول یتنوع بخش. 26

 هر منطقه تیهر منطقه از کشور متناسب با ظرف یانرژ نهیبه نیو تام دیتول

 نو ( در یها یو انرژ یمی) نفت ، گاز ، پتروش یانرژ یو تخصص یاقتصاد ژهیو توسعه مناطق و جادیا. 27 

 افتهیمناطق کمتر توسعه  تیبا اولو تیقابل یدارا مناطق

 آب عبر مناب کپارچهی تیریاعمال مد. 2۳ 

 کشور یو سطح ینیرزمیز یاز منابع آبها داریو ناپا هیرو یبرداشت ب تیممنوع. 2۳ 

 کشور یو خروج یورود یآب ها نهیکارآمد و به تیریو مد یمرز یمهار آب ها. ۹۴ 

 یشوندگ دیتجد زانیها، بر اساس م اچهیرودخانه ها، تاالب ها، در یطیمح ستیز هیپا یازهاین تیرعا. ۹۴ 

 کشور یسطح یدر مهار و کنترل آبها زیآبر یتحمل حوضه ها ابلق تیو ظرف آب

 از دیجد یبا استفاده از روش ها یراهبرد یدر قلمروها دیجد یها تیتوسعه فعال ازیآب موردن نیتام. ۹2 

عمان )سواحل مکران( و نقاط واقع در پسکرانه  یایسواحل در تیبا اولو ایاز آب در یینمک زدا قیجمله از طر

 ایدر ستمیالزم و حفاظت از اکوس یکیمالحظات اکولوژ یریکشور با درنظر گ ینوبسواحل ج

 مختلف یآب بر در قلمروها یاقتصاد یها تیو استقرار فعال ییمنابع آب در جانما تیتوجه به محدود. ۹۹ 

 کشور

 آب صرفو م عیانتقال، توز ن،یاستحصال، تام یدر طرح ها یکیو اکولوژ یکیتیمالحظات ژئوپل تی. رعا۹۱ 

  یو محل یمنطقه ا ،یمل ،یسطوح فرامل در

 در تجارت کاال یتراز مثبت آب مجاز شیافزا .۹5

 نییها و تاالب ها در پا اچهیمخازن در تیآب از سدها به نفع تقو صینظر در تخص دیو تجد یبازنگر. ۹6 

 رودخانه ها و تاالبها یطیمح ستیز یو حفظ حقابه ها دست



 
 

 هر تیشونده متناسب با ظرف دیکل کشور به حجم منابع آب تجد یصرفکاهش نسبت حجم آب م. ۹7 

 منطقه

 مالحظه اب یآب از منابع برون مرز افتیدر یداریپا نیو تضم نیبه منظور تام یپلماسیاز د نهیاستفاده به. ۹۳ 

 یکیتیژئوپل یدهایفرصت ها و تهد

 یکشزه و یاریآب یو شبکه ها یبخواندارآ ،یزداریسد، آبخ یطرح ها یدر اجرا یتناسب و هماهنگ جادیا. ۹۳ 

 دست نییپا

 رتقاءا ،یمیاقل اتیتحول متناسب با مقتض جادیبه منظور ا نیدر پهنه سرزم یبخش کشاورز ی. سازمانده۱۴

 ییغذا تیامن نیو تام یبهره ور

 آب یبر ارزش اقتصاد دی( با تاکیکیدرولوژیه یکشت در دشتها )واحدها نهیبه یالگوها نی. تدو۱۴ 

 رد یو منطقه ا یمیاقل طیمتناسب با شرا یاریآب مناسب یروش ها یریآب و بکارگ یبهره ور یارتقا. ۱2 

 ییآب و هوا راتییاز تغ یناش یها تیاز منابع آب با توجه به محدود نهیو استفاده به ییصرفه جو یراستا

 یارد آبخوان و یزداریآبخ اتیعمل یآبخوانها با اجرا هیخاک و تغذ شیو کاهش فرسا یریشگی. حفاظت، پ۱۹ 

 ز کشوریآبخ یدر حوضه ها

 تکش قیدر موارد ممکن از طر ینیگزیباز و جا یباال در فضاها یآب ازیکشت محصوالت با ن تی. محدود۱۱ 

 یگلخانه ا

 )آب، خاک و پوشش هیاز منابع پا نهیبه یبهره بردار یبرا زیآبخ یحوضه ها کپارچهیجامع و  تیری. مد۱5 

 (یاهیگ

 مختلف کشور یقلمروها یها تیکشت و صنعت متناسب با قابل یو توسعه مجتمع ها جادی. ا۱6 

 و یبخش کشاورز نیشیو پ نیپس یازهایو صنعت متناسب با ن یبخش کشاورز نیروابط ب یسامانده. ۱7 

 ینیسرزم اتیمقتض

 مستعد یکه قلمروها گرید ییدر کشورها رانیا ینیفراسرزم یتوسعه کشت ها یها نهیگسترش زم. ۱۳ 

 دارند یکشاورز

 جنگل ها و مراتع کشور اءی. توسعه، حفاظت و اح۱۳ 

 ینیدور و سرزم یدر آبها انیآبز دیتوسعه پرورش و ص. 5۴ 

 طیمح منطقه به منظور حفاظت از یچند جانبه با کشورها ایدو  یها ی. ارتقاء سطح تعامالت و همکار5۴ 

اهده ها، مع فاهمنامهدر چارچوب ت زگردهایو ر یمیاقل راتییو مقابله با آثار منتج از تغ یعیو منابع طب ستیز

 .یمنطقه ا یها مانیها، موافقت نامه ها و پ ونیها، کنوانس

 یها تی( در استقرار فعالستیز طیتحمل مح تیو ظرف کی)توان اکولوژ یطیمح ستیمالحظات ز تیرعا. 52 

 نیدر پهنه سرزم یتوسعه ا



 
 

 ردهازگیر شکل دهنده یکانون ها رروان و مها یشن ها تیو تثب ییزا ابانیاز ب یریجلوگ ،ییزدا ابانیب. 5۹ 

 یمحل اتیمتناسب با مقتض یاهیاز توسعه پوشش گ یریو بهره گ یمناطق بحران تیبا اولو

 ارزش رهیزنج لیو تکم یو رقابت ینسب یها تیبا توجه به مز یصنعت یخوشه ها جادیو ا یی. شناسا5۱ 

 ییایجغراف یبر منابع در قلمروها یمبتن یها تیفعال

 حظاتمال تیبا رعا یدر جوار بنادر اصل ییایحمل و نقل در طیو خدمات وسا ریو تعم ییایدر عی. توسعه صنا55 

 یطیمح ستیز

 و اتیمتناسب با مقتض نیدر پهنه سرزم یصنعت یاعم از شهرکها و نواح یصنعت یمجتمع ها ی. سامانده56 

  ییایجغراف یاز قلمروها کیهر  یها تیظرف

 یگاهشیو پاال یفلزات اساس عیو آب بر از جمله صنا هیپا یصنعت یها تیمجدد فعال ی. توسعه و سامانده57

ع آب، مناب تیبر الزامات محدود یمبتن یگذار هیسرما تیاولو ی( دارایباالدست عیصنا ژهی)به و یمیپتروش و

حل بر استقرار آنها در سوا دیبا تاک رعاملیغو پدافند  یتیامن ،یمالحظات دفاع نیو تام ازیخوراک موردن نیتام

 یطیمح ستیز یراهبرد یابیعمان پس از انجام ارز یایدر ژهیفارس و به و جیخل

 با یجنوب غرب یایآس طیمح ژهیمنطقه به و یکشورها ازیمورد ن یکننده کاالها دیتول عی. توسعه صنا5۳ 

 مرتبط یمرز یاستقرار در استان ها تیاولو

 یا هیو سرما یواسطه ا عیاستقرار صنا ،یدر جوار ذخائر معدن یمنابع معدن هیاول یفراور عیصنااستقرار . 5۳ 

 نهاده و محصول یبازارها یمکان تیمتناسب با موقع یمصرف عیمکان مناسب و استقرار صنا در

 ینسب یها تیگانه بر اساس مز۳مناطق  یو برتر در مراکز راهبر نینو یهایبر فناور یمبتن عی. توسعه صنا6۴ 

 یو رقابت

 ،یتکنولوژ و هیکشور به قطب پردازش صادرات، جذب سرما یاقتصاد ژهی. تحول در کارکرد مناطق آزاد و و6۴ 

در  شرویپ و ینیسرزم یقلمروها یتوسعه اقتصاد شرانیآنها به پ لیمنطقه با اقتصاد استان، تبد وندیارتقاء پ

 یتوسعه مل

 نیسرزم شیصرفا بر اساس مطالعات آما نیدر پهنه سرزم دیجد یادتصاق ژهیمناطق آزاد و و جادیا. 62 

 یانبیو بنادر خشک در کشور با هدف پشت یو منطقه ا یمل ،یالملل نیب یباراندازها زی. توسعه و تجه6۹ 

بر اساس  یرامونیپ یتحرک در اقتصاد نواح جادیدر نقاط دور از ساحل و ا یدیو امور تول یبازرگان توسعه

 نیسرزم شیآما یعالیشورا بیتصو وردفهرست م

 نایم در یآموزش تیمرکز جادیمنتخب با هدف ا یدر شهرها یدانشگاه یعلم یقطب ها تی. توسعه و تقو6۱ 

 توسعه یبرا ازیموردن یانسان یرویو پرورش ن تیهمجوار و ترب یکشورها

 ی)فناور ICT یتخصص مراکزو  یعلم و فن آور یدورهایپارک ها، مراکز رشد، کر یها تی. توسعه فعال65 

 عملکرد هر قلمرو یتخصص تیمتناسب با موقع نیاطالعات و ارتباطات در سرزم



 
 

 در ژهیهر قلمرو به و یمتناسب با عملکرد تخصص یو مهارت آموز یحرفه ا یفن ی. توسعه آموزش ها66 

 کاهش و یمحل اتیتوسعه مشاغل متناسب با مقتض یبرا یساز نهیشهرها با هدف زم هیو حاش یمرز ینواح

 مهاجرتها

 ۔انشد یانسان یرویو توسعه و ن قیاطالعات، مراکز تحق یفناور یدورهایکر ع،یصنا بی. استفاده از ترک67 

 تیاسکان جمع یقلمروها ییبرپا یبرا آموخته

 یدانشجو در سطح کشور و جذب یو پژوهش یدانشگاهها و مراکز آموزش یو سامانده ییایجغراف عیتوز. 6۳ 

  آنها

 با هرهادر کالنش ژهیاستانها و مناطق کشور به و یو علم یفرهنگ ،یاجتماع یتهایبر استفاده از ظرف دیتاک.6۳

سطح  یقا( و ارتیلیتکم التیبه نفع سطوح باالتر )تحص یآموزش عال نییسطوح پا یمحدود نمودن توسعه کم

قش ن یفایو ا یالملل نیب یعلم یهایمکارتوسعه ه یآنها برا یو فن آور یو مراکز پژوهش یآموزش عال یفیک

 یعلم شرفتهیپ یمنطقه و کشورها یکشورها نیواسط ب

 والتتح ،یتیترب یاستانداردها ،یمتناسب با اقتضائات برنامه درس یتیترب یو ساخت فضاها یطراح. 7۴ 

 یمیاقل طیو شرا یو معمار یاصول شهرساز ،یتیجمع

 مدهع یدیو تول یخدمات ،یتوسعه ا یطرح ها یبرا یانسان یروین یها یازمندین وستیپ هیالزام به ته. 7۴ 

 آن در منطقه یآموزش یازهاین نییتع یبرا

 محل استقرار و یها تیمتناسب با فعال یو پژوهش یگرا شدن دانشگاهها و مراکز آموزش عال تیمامور. 72 

 یو استان یمنطقه ا ،یمل ،یالملل نیآن در سطوح ب یعملکرد حوزه

 بر یشبکه بهداشت و درمان مبتن یزیطرح ر قیعادالنه به خدمات سالمت در کشور از طر یرسدست. 7۹ 

 نیارائه خدمات در پهنه سرزم یبند سطح

 جنوب یایمنطقه آس یبه قطب پزشک رانیا لیسالمت در کشور و تبد یمراکز گردشگر زی. توسعه و تجه7۱ 

سالمت و  یبه گردشگر یشده و روزآمد و رونق بخش زیتجه یمراکز درمان جادیا قیو جهان اسالم از طر یغرب

 تیقابل یدارا یدر مناطق و شهرها یپزشک

 در پهنه ریتحقق عدالت فراگ یساز نهیمختلف کشور و زم یدر نواح یاجتماع نیتوسعه رفاه و تأم. 75 

 تمشارک از ادهو حداکثر استف یبر توامندساز دیبا تأک یاجتماع یو آسب ها یکاهش فقر، نابرابر ن،یسرزم

 مردم

 و یورزش ،یعلم ،یفرهنگ ،یمذهب ،یخیتار ،یعیطب یها و جاذبه ها تیاز ظرف نهیو استفاده به انتی. ص76 

 ناسبم به سهم یابیو دست یدر اقتصاد مل یصنعت گردشگر گاهیجا یرونق و ارتقا یدر هر منطقه برا سالمت

 یالملل نیدر اقتصاد ب



 
 

 ینواح به یردولتیو غ یاعم از دولت یمل یها یگذار هیسرما یو جهت ده یرزم ینواح یتوسعه و آبادان. 77 

 تیتقو رب دیبا تاک یو رقابت ینسب یتهایبر اساس مز یو بازرگان یبه صنعت گردشگر یو رونق بخش یمرز

 یاسیو س ی، فرهنگ یاجتماع یها ییهمگرا

 قیاز طر یرامونیپ یدر قلمروها رکشو ینیو حقوق سرزم یمنافع مل یهمه جانبه و حداکثر نیتام. 7۳ 

 الزم یو حقوق کیپلماتید باتیترت یریگیو پ ازیموردن یها رساختیز یساز فراهم

ها در  رساختیز عیکشوور در سواخت، توسعه و توز   رعاملیو پدافند غ یدفاع ،یتیمالحظات امن تیرعا. 7۳ 

 ینیسرزم یقلمروها یاسیس یایجغراف یکشور متناسب با مولفه ها

 تیدر ارتقاء امن ینیسرزم یقلمروها کیژئومورفولوژ اتیو خصوص یعیطب یایمناسب از جغراف تفادهاس. ۳۴ 

 حساس و مهم ،یاتیح یو طرح ها عیاستقرار صنا رعاملیو پدافند غ

 تیدر محدوده سووکونتگاهها و رعا یمل تیامن یعالیشووورا فیپرخطر )مطابق تعار عیعدم اسووتقرار صوونا. ۳۴ 

 ازیمورد ن یتیامنو  یمنیا یها میحر

 و توسعه اقوام مختلف و مشارکت آنان در اداره امور، یرانیا - یاسالم تیو ارتقاء هو یانسجام مل تیتقو ۳2

 مناطق مختلف کشور تیامن

 هیسرما و ارتقاء یاجتماع یکپارچگیوحدت و  کردیبا داخل کشور با رو یمناطق مرز یوندهایپ تیتقو ۳۹ 

 نیدر پهنه سرزم یمل یاجتماع یها

 

 الکسیتا  ربط،یذ ییاجرا یو تعامل با دستگاه ها یکشور با همکار یزیو برنامه ر تیریسازمان مد -۲ ماده

 یابیارز یو شاخص ها ی، نظارت ییاجرا یاسناد و دستورالعمل ها نیسند، نسبت به تدو نیا بیپس از تصو

 یمل یتوسعه ا یندهایفرا رآنها د یساز نهیضوابط و نهاد نیتحقق ا یبرا یبا هدف بسترساز ازیعملکرد موردن

 .دیاقدام نما یو منطقه ا

 میدر مطالعات، تصم یکشور مکلفند به منظور بهره بردار یو استان یمل ییاجرا یدستگاهها یتمام -۳ماده

( اقدام )ساترا شیتوسعه و رصد آما یابیسامانه ارز ینسبت به نصب و راه انداز ینیو رصد توسعه سرزم یریگ

 راتییروند تغ یو استان یمل یسامانه ها عیکشور مکلف است با تجم یزیو برنامه ر تیریمد. سازمان ندینما

 سامانه رصد نموده و گزارش نیا قیکشور را از طر ییو تحوالت در سازمان فضا تیفعال ت،یجمع ،یعیمنابع طب

 داد. دقرار خواه صالحیمراجع ذ گریو د نیسرزم شیآما یعالیشورا اریالزم آن را در اخت یها

ند. باش یم نیسرزم شیآما یضوابط مل تیمکلف به رعا یو استان یمل ییاجرا یدستگاهها یتمام -4 ماده

 نیا یکشور مکلف است ضمن نظارت مستمر، کارآ و اثربخش بر حسن اجرا یزیو برنامه ر تیریسازمان مد

 .دیارائه نما نیسرزم شیآما یعالیضوابط، گزارش عملکرد ساالنه را به شورا

 



 
 

 


