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قانون احكام   32قانون برنامه شــشــم توســعه جمهوري اســالمي ايران و ماده  26به اســتناد جزء يك بند الف ماده 
سه         دائمي برنامه سرزمين در جل شورايعالي آمايش  شور،  سعه ك ستان     ،11/12/1399مورخ هاي تو سند آمايش ا

 را در دو قسمت راهبردي و اجرايي به شرح زير تصويب نمود: 1424بلوچستان در افق وسيستان
 

 سيستان و بلوچستان استان آمايش سند
 تعاريف و مفاهيم -1ماده 

 روند:ند اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميدر اين س
 شورايعالي آمايش سرزمين  :شورايعالي
 دبيرخانه شورايعالي آمايش سرزمين  دبيرخانه:

ي، هاي اجتماعي، فرهنگهاي جامعه در حوزهاهداف بنيادين غايت خواست اهداف بنيادين توسعه فضايي استان:
ــادي و زيســـت ــي و مبتني بر ارزش محيطي بوده كهاقتصـ م بر هاي حاكها و آرماندر قالب رويكرد تفكر ارزشـ

ها و احصاء مسائل جامعه استخراج شده و اي، شناخت قابليتمنطقه -جامعه، احكام و الزامات اسناد فرادست ملي  
 باشد. انداز توسعه استان ميمبنايي براي طراحي چشم

حليل روندها و اي مبتني بر تنقش استان در تقسيم كار ملي و منطقه اي:نقش استان در تقسيم كار ملي و منطقه
اي هاي و بررسي دقيق بر روي منابع، استعدادها و شايستگيگرايشات پيشين، الزامات اسناد فرادست ملي و منطقه

(متناسب با  ايهاي فعلي يا آتي استان در دو سطح جداگانه ملي و منطقهها و مزيتبالقوه يا بالفعل و نيز تخصص
 شود.شعاع عملكردي هر نقش يا تخصص) شناسايي و تعريف مي

ستان و مأموريت      سعه ا شم انداز تو انداز، تصــوير آينده مطلوب و دلپذير يك جامعه بوده كه چشــم هاي آن:چ
سبب اجماع، ترغيب و جهت    شفافيت، جذابيت، يكپارچگي، جامعيت و برانگيزانندگي آن،  هي به دباورپذيري، 

 -انداز توسعه استان مبتني بر الزامات اسناد فرادست ملي    شود. چشم  ه نيروهاي توسعه در راستاي تحقق آن مي  هم
شده، شناخت قابليت     اي، اهداف بنيادين، عدم قطعيتمنطقه شناسايي  اي هها و احصاء مسائل استان، ديدگاه   هاي 

و  (عملكردهاي اصلي استان، آوازه يا بِرند استاننخبگان و مقامات ارشد استاني و منبعث شده از نقاط لنگرگاهي 
ــتخراج مي...) در چارچوب رويكرد آينده ــود. ماموريتنگاري اس ــازوكار  ش ــتان نيز منبعث از س ــعه اس هاي توس

هاي توســعه اســتان و ها و تخصــصگيريدهنده جهتانداز، بازتابشــناســايي اهداف بنيادين و اســتخراج چشــم
 باشد.دار توسعه استان ميلويتها يا قلمروهاي اوعرصه



وری             ت   ریا
ور ود   سازمان  و 

رخا  ند رز ش  ی آما عا  ورا

624 
 

شد، هاي متعدد ممكن باتواند پاسخگوي آيندهراهبردهاي پابرجا راهبردهايي هستند كه مي راهبردهاي پابرجا:
ها، موجب خسارت شديدي شود. در سند آمايش استان، اين راهبردها، راهبردهايي كه در برخي آيندهبدون آن

ري) در تمامي سناريونگاري، از بيشترين پابرجايي (ثبات، كارايي و كاربردپذي هستند كه مبتني بر كاربست تكنيك
دار سازي تحقق سازمان فضايي افق توسعه يافتگي استان برخورسناريوهاي مختلف توسعه فضايي استان و زمينه

 هستند.

بتني بر راهبردهاي م بندي كالن نظام فضايي يا همان طرح پايه آمايش استان،شكل بندي كالن نظام فضايي:شكل
هاي اصلي پابرجا و استنتاج الزامات فضايي اين راهبردها، قلمروهاي اصلي و مراكز عمده زيست و فعاليت، شبكه     

سب       زيربنايي و كريدورهاي ارتباطي و قلمروهاي اولويت ستقرار جمعيت و قلمروهاي نامنا سعه فعاليت و ا دار تو
 نمايد.ا مشخص ميتوسعه فعاليت و استقرار جمعيت استان ر

ها ر فعاليتتهاي نواحي(مناطق) استان در قالب كُدهاي تفصيلي  تخصص  هاي توسعه استان:  ها و اولويتتخصص 
 گردد. بندي كالن نظام فضايي طرح ميدار توسعه در اين نواحي (مناطق) در راستاي شكلهاي اولويتو عرصه

ن هاي معيني كه در جهت رسيدوعه اقدامات و دستورالعملمجم ها در استان:هاي سرزميني توسعه بخشسياست
ستان، در چارچوب  شده تعيين و به اجرا    به هدف يا اهداف موردنظر در برنامه آمايش ا شخص  هاي راهبردهاي م

 شود. گذاشته مي

ي الگوي بندهاي مختلف شــكلاز رويهم گذاري اليه تصــوير ســازمان فضــايي اســتان در افق توســعه يافتگي:
ها، الگوي نظام ســـكونتگاهي، الگوي نظام خدمات اجتماعي، الگوي نظام خدمات برتر، الگوي تقرار فعاليتاســـ

ــبكه ــوي بنديهاي پهنههاي پايه نظير اليههاي زيربنايي به همراه اليهش ــوري و ... تص ــيمات كش ر هاي طبيعي، تقس
 گيرد.بندي سازمان فضايي استان را شكل ميشكل

ستان: هاي اجرايبرنامه ستا كه در چارچوب يك  هاي هماهنگ و همها و پروژهاي از طرحمجموعه ي آمايش ا را
هاي هاي كالن و روشگيريها در چارچوب جهتگيرند و با اجراي آنبرنامه(بخشــي يا ســرزميني) شــكل مي  
 شود.هاي برنامه آمايش استان محقق مياجرايي از پيش انديشيده شده، هدف

گانه كشــور كه ســي 2هاي آبريز درجه ســهم آب اســتان از منابع آب تجديدپذير حوضــه ريزي:آب قابل برنامه
تان منتقل اي، منابع آب به اسهاي انتقال بين حوضهاستان يكي از ذينفعان آن حوضه آبريز بوده و يا از طريق طرح

شامل منابع متعارف(سطحي و زيرسطحي) و من    شود. منابع آب قابل برنامه مي س ريزي  اب و ابع آب غيرمتعارف (پ
 باشد.زدايي دريا) ميشور درون سرزميني و منابع آب نمكشور و لبمنابع آب

 بلوچستان به قرار زير است:واستان سيستان آمايش راهبردي سند -2ماده 
 اهداف بنيادين -2-7
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 اسالمي؛ -ايراني هويت تقويت و سرزميني و ملي يكپارچگي -
 استان؛ محلي جوامع نمندسازيتوا و اجتماعي سرمايه تقويت -
 محيطي؛ هايظرفيت بر مبتني و متوازن متعادل، فعاليتي -سكونتي نظام -
 استاني؛ برون و درون زيربنايي هايشبكه توسعه و خدمات متوازن نظام تحقق -
 استان؛ جغرافيايي انزواي از خروج -
 استان؛ عيطبي منابع از آگاهانه و خردمندانه منطقي، برداريبهره و فعال حفاظت -
 انرژي؛ و آب منابع بهينه مديريت -
 استان؛ كشاورزي بخش توانمندسازي و اقتصادي كشاورزي تحقق -
 الملي؛بين و ملي نقل و حمل شبكه در استان جايگاه تحقق -
 كشور؛ سطح در استان معدني و صنعتي جايگاه ارتقا -
 استان؛ گردشگري هايپتانسيل از صحيح برداريبهره -

ت اســتان از طريق بكارگيري الزامات دفاعي، امنيتي، پدافندغيرعامل و مديريت بحران ارتقاء ســطح امني -
 اي استانهاي توسعهدر برنامه

 اينقش استان در تقسيم كار ملي و منطقه -2-8
 نقش و وظايف تخصصي استان در تقسيم كار ملي

 كشاورزي
 ل.زاب ايرانشهر و سراوان، دلگان، هاي خاش،گياهان دارويي در شهرستان -
هاي فصــل در شــهرســتان از خارج و) خرما و ...( گرمســيري نيمه و...) انبه و موز(گرمســيري  هايميوه -

 سوران. و نيكشهر و سيب چابهار، كنارك، سراوان، ايرانشهر،
 دلگان. نيمروز و هامون، هيرمند، زهك، هاي زابل،جاليزي در شهرستان محصوالت -
 چابهار و نيمروز. كنارك، دلگان، ،هاي خاش، زاهدانشهرستان در شتر پرورش -

 شيالت
 هاي چابهار و كنارك.تقويت بنادر صيادي (صنايع تبديلي و تكميلي) در شهرستان -
 هاي چابهار و كنارك.پرورش ميگو و مرواريد در شهرستان -
 هيرمند. هاي زابل، نيمروز، زهك وتوليد و تكثير ماهيان خاوياري در شهرستان -

 صنعت و معدن
 هاي چابهار و كنارك.پااليشگاهي در شهرستان و روشيميپت صنايع -
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 هاي چابهار و كنارك.فلزي در شهرستان محصوالت و اساسي فلزات صنايع -

 هاي زاهدان و چابهار.خودرو در شهرستان ساخت صنايع -

سكراپ  و تعمير كارخانه و آنها يدكي لوازم و قطعات دريايي شناورهاي (دريايي صنايع  - شتي  ا در  )ك
 هاي چابهار و كنارك.انشهرست

 هاي زاهدان و چابهار.دارويي در شهرستان بهداشتي و شيميايي، صنايع -

 هاي هامون، نيمروز، زاهدان، خاش و ايرانشهر.هاي فلزي در شهرستانصنايع كاني -

 هاي زاهدان، خاش، ايرانشهر و ميرجاوه.فلزي در شهرستان هاي غيرصنايع كاني -

 بازرگاني
 ترانزيت در شهرستان چابهار. و منطقه بازرگاني هاب و آزاد آبهاي هب ورودي دروازه -

 زهك. هاي چابهار، زابل وتجاري در شهرستان آزاد و توسعه مناطق ايجاد -

 هاي سراوان، ميرجاوه و سرباز.استان در شهرستان اقتصادي ويژ مناطق توسعه و ايجاد -

سعه  - ستان    هايبازارچه تجهيز و تو شهر سرباز، ميرجاوه، زابل، نيمروز و    هاي چابمرزي در  سراوان،  هار، 
 هيرمند.

 گردشگري
 هاي چابهار و كنارك.دريايي در شهرستان گردشگري -

 هاي زابل، سراوان و نيكشهر.تاريخي در شهرستان گردشگري -

 هاي چابهار، كنارك و خاش.طبيعي در شهرستان گردشگري -

 هدان، زابل، ايرانشهر و چابهار.هاي زادر شهرستان )پزشكي گردشگري( گردشگري سالمت -

 خدمات برتر
 بيمه با عملكرد فراملي و مشاوران حقوقي در شهرستان چابهار. -

 بل.چابهار، زا هاي زاهدان،مهندسين مشاور و پيمانكاران، حسابرسان و موسسات بازاريابي در شهرستان -

 حمل و نقل
هاي كاال در شهرستان   ترانزيت زمينه در فعال ايحرفه هاينهاد تقويت و نقل و حمل تخصصي   خدمات -

 زابل. زاهدان، چابهار و

هاي در شــهرســتان )75AH(شــرق منطبق بر بزرگراه آســيايي  محور الملليبين كريدور تقويت و تجهيز -
 چابهار هامون، نيمروز و زابل. نيكشهر، ايرانشهر، زاهدان، خاش،
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هاي    تجهيز - يدور ــرقي كر ــور منطبق بر بزرگراه غربي -شـ يايي   ها كشـ ــ در  )71AH(و  )2AH(ي آسـ
 دلگان. فنوج و زهك، سرباز، نيكشهر، كنارك، هاي سراوان، ايرانشهر، زاهدان، چابهار،شهرستان

 هوايي در شهرستان چابهار. نقل و حمل شبكه و تقويت توسعه -
 آب

 و كنارك. هاي چابهارزدايي از آب دريا در شهرستاننمك طريق از آب تأمين -

 هيرمند. نيمروز و هاي زهك،در شهرستان مرزي هايدرياچه و هاودخانهر از برداريبهره -
 انرژي

شيدي  -بادي هايانرژي توليد - ستان      امكان با خور شهر   زابل، هامون، هيرمند، هاي نيمروز،صادرات در 
 زاهدان. خاش و

 ميرجاوه. سراوان و گاز در شهرستان سرباز، مهرستان، صادرات توسعه و زيرساخت ايجاد -

 عي و امنيتيدفا
 نقش كليدي در تامين دفاع مرزي، امنيت ملي و پدافندغيرعامل -

 اينقش و وظايف تخصصي استان در تقسيم كار منطقه
 كشاورزي

صوالت  - ستان      از خارج و جاليزي مح شهر صل در  سرباز، ف  هاي زابل، زهك، هامون، هيرمند، نيمروز، 
 بمپور. قصرقند و تان،خاش، دلگان، مهرس ايرانشهر، كنارك، سراوان، چابهار،

ــتان  گياهان - ــهرس ــراوان، هاي خاش،دارويي در ش ــهر و س نيمروز،  هامون، هيرمند، زابل، زهك، ايرانش
 دلگان. مهرستان و زاهدان،

صرقند،  نيكشهر، ق  سوران، فنوج، وسيب  هاي ايرانشهر، گرمسيري در شهرستان   نيمه و گرمسيري  هايميوه -
 كنارك. و سراوان ابهار،چ بمپور، سرباز، مهرستان، دلگان،

ستان    نژادهاي محوريت با سنگين  و سبك  دامداري - شهر  هيرمند، زابل و هاي نيمروز، هامون،بومي در 
 زهك.

شهرستان   شتر  پرورش - شهر، در   ز ونيمرو زاهدان، دلگان، كنارك، چابهار، نيكشهر،  ميرجاوه، هاي ايران
 بمپور.
 شيالت

 هاي چابهار و كنارك.ميلي) در شهرستانتقويت بنادر صيادي (صنايع تبديلي و تك -
ــتانآبزي - ــهرسـ ــهر، زهك، هيرمند، زابل، هاي نيمروز، هامون،پروري در شـ ــرقند، خاش، ايرانشـ  قصـ

 چابهار. بمپور،كنارك و
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 هاي چابهار و كنارك.پرورش ميگو و مرواريد در شهرستان -
 هيرمند. وهاي زابل، نيمروز، زهك توليد و تكثير ماهيان خاوياري در شهرستان -

 صنعت و معدن
سكراپ  و تعمير كارخانه و آنها يدكي لوازم و قطعات دريايي شناورهاي ( دريايي صنايع  - شتي  ا در  )ك

 هاي چابهار و كنارك.شهرستان
ستان      غذايي و صنايع  - شهر شهر، زابل، هيرمند،زهك، چابهار و  سلولزي در  هاي زاهدان، ميرجاوه، ايران

 سراوان.

 هاي زاهدان، چابهار، ايرانشهر، زابل و دلگان.دارويي در شهرستان تي وبهداش شيميايي، صنايع -

شهرستان    ماشين  كشاورزي و  صنايع  - هاي چابهار، كنارك، ايرانشهر، زاهدان، زابل  آالت كشاورزي در 
 و زهك.

 سوران، زاهدان، خاش و ايرانشهر.وهاي چابهار، كنارك، سيبهاي فلزي در شهرستانصنايع كاني -

شهرستان  انيصنايع ك  - سرباز، نيكشهر،      هاي غيرفلزي در  سراوان،  هاي نيمروز، زاهدان، خاش، ايرانشهر، 
 چابهار، كنارك، فنوج، دلگان و ميرجاوه.

 هاي زاهدان، ميرجاوه، خاش و ايرانشهر.در شهرستان )مس سنگ( معدني برداريبهره -

 زاهدان و ميرجاوه. هاي نيمروز، هامون،برداري معدني (آنتيموان) در شهرستانبهره -

هاي زاهدان، نيكشهر، ايرانشهر، خاش، سراوان و سرباز.در شهرستان )آهگ سنگ( معدني برداريبهره -
عادن  ســــاير - يت،  پوزوالن،( م نگ    كروم ــ يت، منگنز، سـ ــنعتي، نقره، خاك  آهن، گران در  )طال صـ

ان سوران، سراو  وز، مهرستان، سيب  هاي نيمروز، هامون، زاهدان، خاش، ايرانشهر، دلگان، نيكشهر، سربا   شهرستان  
 و چابهار.
 بازرگاني

شتيبان  خدمات - ستان    و تجارت پ شهر صرقند،  دلگان، فنوج، هاي چابهار،كنارك،بازرگاني در   مپور،ب ق
 هامون و زابل. نيمروز، زاهدان، خاش، ايرانشهر،

 گردشگري
 كنارك. و هاي چابهاردريايي در شهرستان گردشگري -

 امون،ه نيكشــهر، نيمروز، كنارك، ســرباز، هاي چابهار،در شــهرســتان )گرديبوم( طبيعي گردشــگري -
 زابل. زاهدان، ميرجاوه، خاش، فنوج، ايرانشهر،
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ان زاهد ميرجاوه، خاش، ايرانشهر، هامون، هيرمند، كنارك، زابل، هاي چابهار،دستي در شهرستان صنايع -
 سراوان. و

 سراوان. ميرجاوه و خاش، ايرانشهر، ك، زابل،كنار هاي چابهار،تاريخي در شهرستان گردشگري -
 خدمات برتر

 سراوان. زابل و ايرانشهر، چابهار، هاي زاهدان،حقوقي در شهرستان خدمات –مالي خدمات -بيمه -

 زابل. زاهدان و ايرانشهر، هاي چابهار،مهندسي در شهرستان و فني خدمات -
 حمل و نقل

ستان   انبارداري  و نقل و حمل تخصصي    خدمات توسعه  - شهر شهر،  هاي چابهار،در    زاهدان، خاش، ايران
 نيكشهر. سرباز و سراوان، ميرجاوه، زابل،

 .نيمروز هامون و زاهدان، ايرانشهر، نيكشهر، هاي چابهار،بازرگاني در شهرستان و لجستيكي نقش -

شتيبان  خدمات تامين - ستان    )راهوندي( نقل و حمل پ شهر شهر،  شهر،  نيك هاي چابهار،در   ،اشخ ايران
 فنوج. بمپور و قصرقند، سراوان، ميرجاوه، نيمروز، هيرمند، زابل، هامون، زاهدان،

هاي    تجهيز - يدور ــرقي كر يايي      غربي -شـ ــ هاي آسـ ــور منطبق بر بزرگراه  در  )71AH(و  )2AH(كشـ
 و فنوج هيرمند، زهك، زابل، هامون، سرباز،  نيكشهر،  كنارك، هاي سراوان، ايرانشهر، زاهدان، چابهار،  شهرستان  

 دلگان.

 آب
 و كنارك. هاي چابهارزدايي از آب دريا در شهرستاننمك طريق از آب تأمين -

ساني،  و آب تامين - ستان    ذخيره بندهاي و سد  احداث و و زهكش آبياري شبكه  آبر شهر هاي آب در 
 مهرستان. چابهار و سرباز، ايرانشهر، بمپور، كنارك، وسوران،سيب خاش، زاهدان، سراوان،
 انرژي

شهرستان     -بادي تجديدپذير هايانرژي يدتول -  ان،دلگ هامون، هاي زابل، نيمروز، هيرمند،خورشيدي در 
 استان. جنوبي سواحل و سراوان ايرانشهر، خاش، ميرجاوه، زاهدان،

 ايرانشــهر و زابل، خاش، ،هاي ســراوانصــادرات در شــهرســتان امكان با حرارتي برق هايانرژي توليد -
 زاهدان.

 و كنارك. هاي چابهارجزرومد در شهرستان از ناشي انرژي هايانرژي توليد -

 استان. هايشهرستان گازرساني در كليه تاسيسات توسعه و زيرساخت ايجاد -

 دفاعي و امنيتي
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 نقش اساسي در دفاع و امنيت منطقه و تحقق اهداف پدافند غيرعامل و امنيت ملي -
 

 استان توسعه اندازچشم -2-9
ستان  ستان   ا ستان  شهروندان  جمعي كوشش  پرتو در 1424 انداز چشم  افق در بلوچستان  و سي  مردماني عنوان به ا
سيل  و هاظرفيت تمامي از خردمندانه مندي بهره و ذينفعان تمامي فعال مشاركت  پركار، و خالق  موجود ايهپتان

 همبسته و پايدار منيتا جامع، توسعه  با است  استاني  استان،  نوآورانه و هوشمند  توسعه  جريان هايسرمايه  عنوان به
  از دور به اســالمي، -ايراني اصــيل هويت با تاريخي، و جغرافيايي فرهنگي، مقتضــيات با متناســب ســرزمين، با

 و توازنم فضايي  سازمان  داراي فراملي، و ملي تعامالت در سازنده  نقش ايفاگر و توسعه  ضد  سنتي  هاينگرش
ــور، با  همگرا ــت،زمحيط از حفاظت   بر تاكيد   با  كشـ ــب  جايگاه   و منابع  از منطقي برداريبهره يسـ  رد مناسـ

 غانستان اف و ميانه آسياي  كشورهاي  اتصال  حلقه و تجارت دروازه كشور،  اقتصادي  و انساني  توسعه  هايشاخص 
 :تاس زير هايويژگي با رعايت الزامات و مالحظات دفاعي، امنيتي و پدافندغيرعامل داراي كه آزاد هايآب به
ستان    - سعه  و بومي هايظرفيت از گيريبهره با انداز؛چشم  افق در لوچستان ب و سي ساني  هايسرمايه  تو   ان

 رمســي در موثر گامي ،نابرابري از عاري جامعه در آن منصــفانه توزيع و رفاه خلق ضــمن كارآمد، و متخصــص
 .تاس برداشته ملي هويت چارچوب در مذهبي و قومي پيوندهاي تقويت و پايدار امنيت ارتقا و فقرزدايي

 بر اكيدت با مولد و آباد روستاهاي  پررونق، شهرهاي  از برخوردار انداز؛چشم  افق در بلوچستان  و سيستان   -
  وشمند، ه هايزيرساخت  و خدمات توزيع ضمن  كه متوازن و پايدار توسعه  ترتيبات تمهيد و تعامالت بازآرايي

 مبستهه هايزيرساخت داراي برتر، خدمات صادرات با و هبود خودكفا انرژي و آب منابع تامين در پايدار، و سبز
 در مابين في تعامالت بر مبتني پايدار امنيت و استراتژيك  عمق افزايش منظوربه افغانستان  و پاكستان  كشورهاي  با

 .است كشور شرقي مرزهاي
ستان    - ست  بوميزيست  انداز؛چشم  افق در بلوچستان  و سي   آوريابت و طبيعي مالحظات با كه پايدار، ا

ست  سعه،  فرآيند هدايت و آبي منابع صحيح  مديريت محيطي،زي سالي    شرايط  تو شك شيده ب تعديل را خ   از و خ
شتوانه  از يكي دريا، آب زدايي نمك طريق ستان  براي پايدار آب منابع به دسترسي   تضمين  هايپ  و شرقي  هايا

 .است كشور مركزي
 بيعي،ط مقتضــيات با متناســب پويا كشــاورزي بخش داراي انداز؛چشــم افق در بلوچســتان و ســيســتان -

ساز  كشت  الگوي و نوين هايفناوري از برخوردار ستاي  در محيط با هم سعه  و حفاظت را  و يبوم هايگونه تو
ضمين  و ثروت توليد در توانمند   از روريدامپ و شيالت  باغداري، زراعت، هايبخش برداران بهره پايدار منافع ت
 .است وليدت زنجيره تكميل طريق
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  از مند بهره و آسيا  غربجنوب اقتصاد  اصلي  بازيگران از يكي انداز؛ چشم  افق در بلوچستان  و سيستان   -
  ازهدرو عنوانبه چابهار بندر. است  جهاني تجارت به اتصال  حلقه و ارتباطات و نقلوحمل مجهز هايزيرساخت 

 و ذيرپرقابت و فراملي نقش ايفاگر خاص، يطشرا  در كشور  تجاري امنيت ارتقاي ضمن  آزاد، هايآب به ورود
س  ميانه، آسياي  كشورهاي  جهاني تجارت دروازه و المللبين نقلوحمل زنجيره در ممتاز جايگاه داراي  تان،افغان
 .است افريقا و شرقيجنوب آسياي با اروپا شمال و روسيه

ستان    - سب  جايگاه داراي انداز؛چشم  افق در بلوچستان  و سي س  در منا شور،  صنعتي  عهتو   از رداربرخو ك
 اســاســي، لزاتف صــنايع جمله از پايه صــنعتي هايفعاليت ميزبان بنيان،دانش و پيشــرفته صــنايع از متنوعي طيف

 تكميلي و تبديلي صــنايع اســتقرار كانون و فراملي و ملي مقياس در معدني صــنايع و پتروشــيمي پااليشــگاهي،
شتي،  محصوالت  شيالتي،  كشاورزي،  ست  رويكرد با دارويي و شيميايي  صنايع  غذايي، ايعصن  بهدا  صنايع  قرارا
 .است منطقه كشورهاي و استان نياز مورد كاالهاي توليدكننده

ستان    - ستان  و سي شم  افق در بلوچ ستر  انداز؛چ شترك  هايگذاريسرمايه  و همكاري ب شور  با م   هايك
صاد  نوين كانون خارجي، شور  درياپايه اقت سعه  بر تاكيد با ك   انرژي صادرات  جديد قطب و مكران واحلس  تو

 .است
ستان   - سيل  از انداز؛چشم  افق در بلوچستان  و سي   ارائه بر تكيه اب كشور  گردشگري  توسعه  اصلي  هايپتان

 سبك  معرفي طريق از منطقه كشورهاي  سطح  در پذيررقابت و گردشگري  خدمات و هافرصت  از متنوعي طيف
 .است اسالمي -ايراني گردشگري نوين

 

 هاي توسعه استانماموريت -2-10
 منابع ويژهب طبيعي هايقابليت و اكولوژيك، هايتوان پايداري منظور به محيطيزيست  منابع از حفاظت -

 خاك؛ و آب
 كشاورزي؛ مناسب هايپهنه و جمعيت نياز مورد كشاورزي و شرب آب تامين -
شم،  راه مسير  در منطقه راهبردي و تاريخي نقش و جايگاه احياي -  و اهراهشاه  ساير  و مرواريد دهجا ابري

 جهاني؛ تجارت درعرصه هند، اقيانوس درحوزه و جهاني غربي -شرقي  و جنوبي-شمالي كريدورهاي
 مهيداتت و هابرفعاليت تاكيد با كاال ترانزيت و خارجي بازرگاني هايفعاليت ســازينوين و توســعه -

 لجستيكي؛
ست  اقتصاد  رسمي  بخش تقويت و اختارهاس  اصالح  با غيررسمي  اقتصاد  هايفعاليت تحديد -  ايجاد و انا

 شغلي؛ هايفرصت
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 سعة تو هايشاخص  ميزان بين شكاف  كاهش زنان، جامعة در ويژه به انساني  توسعة  هايشاخص  ارتقاي -
 فضايي؛ تعادل و اجتماعي عدالت گسترش ملي، سطح با استان انساني

ــبات و پيوندها تقويت - ــادي مناس ــ جغرافياي موقعيت از گيريبهره اب فراملي تجاري و اقتص ــيس  -ياس
 منظم وطخط و دريايي نقل و حمل بر تاكيد با اسـتان  فرامرزي كاركردهاي گسـترش  و ارتقا اسـتان،  اقتصـادي 
 كشتيراني؛

صادي،  ساختارهاي  تعامل و پيوندها تقويت - ستان  فرهنگي و اجتماعي اقت  و قشن ارتقا ملي، سطح  با ا
 دركشور؛ استان جايگاه

ستعدادهاي  و هاقابليت رگيريكا به - ستان  سطح  در جديد هايمزيت ايجاد و موجود ا   قايارت منظور به ا
 ملي؛ اقتصاد در استان سهم و نقش

 ساير  با و استان  سطح  در استان  مردم فرهنگي تبادالت و مراودات و قومي همگرايي گسترش  و تقويت -
 كشور؛ مناطق

  محورهاي و فرعي هايراه روستايي،  هايراه توسعة  بر تأكيد با استاني  و ايمنطقه بهينة پيوندهاي ايجاد -
 استاني؛ بين

سترش  - سعة  و گ ساخت  تو شد  براي اطالعات فناوري و ارتباطي هايزير صادي  ر   هاينقش ايفاي و اقت
 المللي؛ بين مقياس در ارتباطات هاب به چابهار بندر و مكران منطقه تبديل فراملي،

ستان  گردشگري  توان از مطلوب برداري بهره -   ملكردع و نقش ارتقاء منظور پايدار به توسعه  جهت در ا
 .جهاني و ملي سطوح در آن

 پابرجا راهبردهاي -2-11
 بلوچستان؛ و سيستان مردم بين تبعيض باور و اعتمادي بي رفع منظور به الزم تمهيدات كارگيري به -
ــتان بومي فرهنگي هايارزش و هويتي هايويژگي ارتقاء و حفظ -  و ملي وحدت تقويت منظور به اس

 ملي؛ فرهنگ با پيوند در فرهنگي همگرايي
 و نشــاط افزايش و عمومي مشــاركت گســترش با پايدار امنيت تأمين و اجتماعي هايآســيب كاهش -

 استان؛ در شادابي
 استان؛ قلمرو در اقتصادي و اجتماعي اي،ناحيه هاينابرابري تعديل و فقرزدايي -
ستان ) فعاليت و سكونت ( فضايي  هايگسست   و هاحفره ساماندهي  -  متعادل و متوازن توسعه  منظور به ا

 فضايي؛
 فراملي؛ ارتباطات و تعامالت توسعه جهت در محور دانش برتر خدمات گسترش و تقويت -
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 رساني؛ خدمات ضوابط و استانداردها مبناي بر استان روستايي و شهري مراكز و فضاها تجهيز -
ست  فراملي و ملي نقش ايفاي - صادي  ويژه مناطق به توجه و تاكيد با انا  در كاال ترانزيت هايقطب و اقت

 استان؛
 و زيســـتي هايگاهذخيره بويژه اســـتان محيطيزيســـت هايتعادل و طبيعيميراث و منابع از حفاظت -

 اكولوژيك؛ هايتوان پايداري منظور به نادر هاياكوسيستم
 استان؛ در محيطي بالياي و طراتمخا با مقابله هايظرفيت ارتقاء و ساماندهي -

 صنعت؛ و كشاورزي شرب، براي استان نياز مورد آب مصرف و انتقال تامين، مديريت -
 آن صدور  و كپا و نو هايانرژي از استفاده  با استان  تجهيز و نيرو انتقال و تأمين شبكه  تقويت و توسعه  -
 همسايه؛ كشورهاي به
 دامي؛ و كشاورزي توليد عوامل وريبهره افزايش -
 كشاورزي؛ بخش كيفي و جانبههمه و پايدار توسعه -
  براي ييدريا و ريلي اي،جاده ارتباطي هايشــبكه گســترش و اســتان جغرافيايي موقعيت از گيريبهره -

 همجوار؛ هاياستان با پيوندها تقويت و المللي بين بازارهاي كشور، خارجي مبادي به دسترسي
ستان  يمعدن و صنعتي  هايفعاليت در تحول - سعه  مبناي بر ا صاد  و تو شت  به محوردانايي اقت  موقعيت وانهپ

 معدني؛ ذخاير و ايمنطقه مناسب
 پشتوانه  هب جهاني و ملي سطوح  در آن عملكرد و نقش ارتقاء با استان  در گردشگري  گسترش  و توسعه  -

 استان. آتي توسعه درجهت مناسب هايزيرساخت تامين بفرد، منحصر هايجاذبه
 استان) توسعه اندازچشم (تصوير استان فضايي نظام كالن ديبنشكل -2-12

 دار توسعه فعاليت و استقرار جمعيت قلمروهاي اولويت
 دار استقرار جمعيت قلمروهاي اولويت

ا هاي چابهار و كنارك و باولويت اول اسـتقرار جمعيت در منطقه جنوبي اسـتان (لبه سـاحلي شـهرسـتان      -
 كنارك)؛ -تيس  –تاكيد بر منطقه شهري چابهار 

ستقرار جمعيت در كريدور چابهار   - شين   –پالن  –اولويت دوم ا سك   -پي يت سرباز و تقو  –پارود  –را
 هاي مرزي به خصوص در منطقه شمالي با هدف تامين امنيت و امكان تسهيل مراودات بازرگاني؛سكونتگاه

مپور، منطقه شهري زابل و تقويت ب –محمدان  –اولويت سوم استقرار جمعيت در منطقه شهري ايرانشهر  -
 شهرهاي سراوان، زابلي، سوران و هيدوج در منطقه شرقي؛
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اور هاي مجكننده اســتان با اســتانهاي راهوندي و متصــلاولويت چهارم اســتقرار جمعيت در ســكونتگاه -
 نظير سفيدآبه، نصرت آباد، بزمان، گلمورتي، چگرد، كتيج و زرآباد.

 ه فعاليت دار توسعقلمروهاي اولويت
 قلمروهاي اولويت دار توسعه فعاليت هاي بخش كشاورزي

 زراعت
ــت ســيســتان) و منطقه جنوبي (دشــت     اول توســعه فعاليت اولويت - ــمالي (دش هاي زراعي در منطقه ش

 باهوكالت نگور، پيرسهراب عوركي)؛

، در رواندر)غربي منطقه مركزي (دشت ايراندگان و كاهاي زراعي در جنوبدوم توسعه فعاليت اولويت -
شـرقي منطقه جنوبي (حوضـه آبريز   بمپور، اسـپكه و سـردگال) و در شـمال    -غرب منطقه غربي (دشـت ايرانشـهر  

 سرباز)؛ –رودخانه سرباز شامل دشت پيشين و دشت راسك 

سوران)، ميانه        سوم توسعه فعاليت   اولويت - سيب و  سراوان، زابلي و  شرقي (دشت  هاي زراعي در منطقه 
 دشت نيكشهر، ساربوك و  قصرقند)؛منطقه جنوبي (

سعه فعاليت  اولويت - ضه آبريز رودخانه زرآباد)  هاي زراعي در جنوبچهارم تو غربي منطقه جنوبي (حو
 هاي آبخوان، گوهركوه، كوهين، دومك، الديز و حصاروئيه).و غرب منطقه مركزي (دشت

 باغداري
ــت  - ــعه باغداري در منطقه جنوبي و در دش ــهراب عوركي و  هاياولويت اول توس باهوكات نگور، پيرس

 زرآباد، منطقه شرقي و در دشت سراوان و زابلي و منطقه شمالي(دشت سيستان)؛
اولويت دوم توسعه باغداري در منطقه شرقي در دشت سيب و سوران، منطقه غربي در دشت جازموريان  -

 و منطقه مركزي در دشت خاش؛
 هاي سرباز و قصرقند و نيكشهر؛ر دشتاولويت سوم توسعه باغداري در منطقه جنوبي د -

 شيالت
سعه فعاليت  - ساحلي با         اولويت تو ستان در خط  سته در منطقه جنوبي ا صنايع واب سعه  هاي ماهيگيري و تو

 تاكيد بر بنادر گواتر، پسابندر، بريس، روديك، گيشاب، رمين، تيس، پزم، گورديم، بيردف، زرآياد و جد؛
ــعه فعاليت     - ــتان (چاه     پهاي آبزي اولويت توسـ ــمالي اسـ هاي دائمي  ها) و رودخانه   نيمه روري در منطقه شـ

 (منطقه شرقي و جنوبي)؛
اولويت توســعه مزارع پرورش ميگو و كشــت مرواريد در نواحي ســاحلي با تاكيد بر شــرق شــهرســتان   -

چابهار؛
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 اولويت توسعه توليد و تكثير ماهيان خاوياري در منطقه شمالي استان (چاه نيمه ها). -
 ري و دامپروريدامدا

چابهار) و غرب            - ــتر در منطقه مركزي (خاش و زاهدان)، منطقه جنوبي (كنارك و  اولويت پرورش شـ
 منطقه غربي و شمال منطقه شمالي؛

 اولويت پرورش دام بزرگ در منطقه مركزي (زاهدان)، منطقه جنوبي (چابهار) و منطقه شمالي؛ -
 وبي و ميانه منطقه شرقي.اولويت پرورش دام كوچك در ميانه و شرق منطقه جن -

 هاي بخش صنعتقلمروهاي اولويت دار توسعه فعاليت
 كنارك)؛ –تيس  –بر در منطقه جنوبي استان (زون چابهار اولويت توسعه صنايع سنگين، آب -

 اولويت توسعه صنايع دانش بنيان در منطقه جنوبي و مركزي استان؛ -

سته      - صنايع ب سعه  شاورز   اولويت تو شتيبان ك صنعتي بمپ   بندي و پ شمالي و غربي (محور   -وري در مناطق 
 ايرانشهر)؛ -محمدان

سوران          - صنعتي  شرقي (محور  صرفي در منطقه  صنايع كاالهاي م سعه   محمدان) و -سراوان  -اولويت تو
 زهك)؛ -زابل -ميرجاوه) و منطقه شمالي (اديمي -منطقه مركزي (محور زاهدان

 خاش، زاهدان، نصرت آباد). -ر صنعتي نوك آباداولويت توسعه صنايع فرآوري مواد معدني (محو -

 هاي بخش معدنقلمروهاي اولويت دار توسعه فعاليت
 –ايرانشــهر در غرب نصــرت آباد با روند شــمالي  –هاي معدني نوار نهبندان اولويت اول توســعه فعاليت -

 جنوبي به سمت كورين و غرب خاش؛

آباد از چهل كوره به سمت دومك و نهايتاً كوه  هاي معدني در شرق نصرت   اولويت دوم توسعه فعاليت  -
 تفتان به سمت جنوب شرق تا حاشيه غربي دشت تهالب در نزديكي مرز پاكستان؛

سوم توسعه فعاليت   - شامل نوار ايرانشهر      اولويت  شمالي زون مكران  هاي معدني در منطقه غربي و حاشيه 
 ميناب (شيخ عالي، احمدآباد، اسپكه، بزمان)؛ –

 هاي معدني در منطقه شرقي زون سراوان و نوار مرزي پيشين تا ميرجاوه.ارم توسعه فعاليتاولويت چه -

 هاي بخش خدمات فعاليت دار توسعهقلمروهاي اولويت
 بازرگاني و لجستيك

ــعه فعاليت      - ــرقي، غربي و     هاي بازرگاني (بازارچه      اولويت توسـ هاي مرزي و مناطق ويژه) در مناطق شـ
 مركزي؛
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هاي بندري و لجســتيك حمل و نقل در منطقه جنوبي (با تاكيد بر بندر چابهار) و فعاليتاولويت توســعه  -
 منطقه شمالي (با تاكيد بر منطقه آزاد سيستان).

 گردشگري
 هاي چابهار، كنارك، خاش و زابل؛اولويت اول توسعه گردشگري در شهرستان -

 نيكشهر سرباز و زهك؛ هاي ايرانشهر، سراوان،اولويت دوم توسعه گردشگري در شهرستان -

 هاي زاهدان، مهرستان، قصر قند، فنوج و نيمروز؛اولويت سوم توسعه گردشگري در شهرستان -

 هاي ميرجاوه، هامون، هيرمند، سيب و سوران و دلگان.اولويت چهارم توسعه گردشگري در شهرستان -
 بهداشت و سالمت

جمعيت شامل شهرهاي زاهدان، زابل   هاي شهري پر اولويت توسعه خدمات تخصصي درماني در كانون    -
 و چابهار؛

 هاي روستايي؛هاي شهري و مراكز منظومهاولويت توسعه خدمات عمومي درماني در كانون -

 هاي روستايي؛اولويت توسعه مراكز بهداشت و سالمت در مراكز مجموعه -

 قلمروهاي نامناسب توسعه فعاليت و استقرار جمعيت
 حفاظتي و ...)-ها، حرايم امنيتيي از قوانين و مقررات (از جمله حرايم رودخانههاي ناشها و ممنوعيتمحدوديت

 قلمروهاي نامناسب استقرار جمعيت
ــت هامون جازموريان، رحمت       - هاي غربي از  آباد، دلگان چاه كيچي و بخش   غرب منطقه غربي در دشـ

 بزمان سردگال؛

 جنوب شرق منطقه مركزي در دشت تهالب؛ -

 دشت دق كهورك و شمال غرب منطقه مركزي در كوير لوت؛ غرب منطقه مركزي در -

 هاي غربي محدوده شمالي در دشت هامون هيرمند.بخش -

 قلمروهاي نامناسب توسعه فعاليت
 هاي كشاورزيي فعاليتقلمروهاي داراي محدوديت توسعه

 منطقه غربي در دشت ايرانشهر بمپور و اسپكه مسكوتان؛ -

 شرق منطقه جنوبي در دشت پيشين؛ -

 جنوب شرق منطقه مركزي در دشت تهالب؛ -

 منطقه شمالي در دشت هامون هيرمند. -
 قلمروهاي داراي محدوديت توسعه فعاليت هاي صنعتي و معدني

 مناطق حفاظت شده استان شامل گاندو، شيله، پوزك و بيرك؛ -
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 پناهگاه حيات وحش هامون و حوزه جازموريان. -

 وبلوچستان به قرار زير است: استان سيستان و سند اجرايي آمايش -3ماده 
 هاي توسعه استانها و اولويتتخصص -3-4

 زراعت
ستان    - شهر شهر و        در  شهر، ايران سرباز، نيك سراوان،  هاي چابهار، كنارك، زابل، زهك، هيرمند، هامون، 

 بمپور.

 باغداري
 ج.هاي خاش، زهك، سراوان، دلگان، مهرستان، چابهار، كنارك، هيرمند، قصرقند و فنودر شهرستان -

 شيالت و آبزي پروري
 هاي چابهار، كنارك، زهك، نيمروز، هيرمند، زابل، ايرانشهر، خاش، سرباز و بمپور.در شهرستان -

 صنعت
سكراپ  و تعمير كارخانه و آنها يدكي لوازم و قطعات دريايي شناورهاي ( دريايي صنايع  - شتي  ا در  )ك

 هاي چابهار و كنارك؛شهرستان
 هاي چابهار و كنارك؛ي در شهرستانپااليشگاه و پتروشيمي صنايع -

 هاي چابهار و كنارك؛فلزي در شهرستان محصوالت و اساسي فلزات صنايع -

 هاي زاهدان، چابهار، ايرانشهر، زابل و دلگان؛دارويي در شهرستان بهداشتي و شيميايي، صنايع -

 ر، زاهدان، زابل وهاي چابهار، كنارك، ايرانشه آالت كشاورزي در شهرستان   ماشين  كشاورزي و  صنايع  -
 زهك؛

هاي زهك، زابل، نيمروز، زاهدان، ميرجاوه، ايرانشــهر، ســراوان، ســيب و  صــنايع غذايي در شــهرســتان  -
 سوران، سرباز، نيكشهر، چابهار و كنارك؛

 هاي چابهار، كنارك، سيب و سوران، زاهدان، خاش و ايرانشهر؛هاي فلزي در شهرستانصنايع كاني -

شهرستان  فل هاي غيرصنايع كاني  - هاي نيمروز، زاهدان، خاش، ايرانشهر، سراوان، سرباز، نيكشهر،      زي در 
 چابهار، كنارك، فنوج، دلگان و ميرجاوه.

 معدن
 هاي زاهدان، ميرجاوه، خاش و ايرانشهر.در شهرستان )مس سنگ( معدني برداريبهره -

 و ميرجاوه.هاي نيمروز، هامون، زاهدان برداري معدني (آنتيموان) در شهرستانبهره -

هاي زاهدان، نيكشهر، ايرانشهر، خاش، سراوان و سرباز.در شهرستان )آهگ سنگ( معدني برداريبهره -
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عادن  ســــاير - يت،  پوزوالن،( م نگ    كروم ــ يت، منگنز، سـ ــنعتي، نقره، خاك  آهن، گران در  )طال صـ
ان سوران، سراو  وان، سيب هاي نيمروز، هامون، زاهدان، خاش، ايرانشهر، دلگان، نيكشهر، سرباز، مهرست    شهرستان  
 و چابهار.
 بازرگاني

 هاي چابهار، كنارك، زابل، زهك، زاهدان و ميرجاوه؛بازرگاني در شهرستان و لجستيكي نقش -

 زهك؛ هاي چابهار، زابل وتجاري در شهرستان آزاد مناطق -

 هاي سراوان، ميرجاوه و سرباز؛استان در شهرستان اقتصادي ويژ مناطق -

 هاي چابهار، سراوان، سرباز، ميرجاوه، زابل، نيمروز و هيرمند.ي در شهرستانمرز هايبازارچه -

 گردشگري و صنايع دستي
 كنارك؛ و هاي چابهاردريايي در شهرستان گردشگري -

 امون،ه نيكشــهر، نيمروز، كنارك، ســرباز، هاي چابهار،در شــهرســتان )گرديبوم( طبيعي گردشــگري -
 زابل؛ اهدان وز جاوه، مير خاش، فنوج، ايرانشهر،

 سراوان؛ ميرجاوه و خاش، ايرانشهر، كنارك، زابل، هاي چابهار،تاريخي در شهرستان گردشگري -
 هاي زاهدان، زابل، ايرانشهر و چابهار؛در شهرستان )پزشكي گردشگري( گردشگري سالمت -

ان زاهد جاوه،مير خاش، ايرانشهر، هامون، هيرمند، كنارك، زابل، هاي چابهار،دستي در شهرستان صنايع -
 سراوان. و

 خدمات 
 هاي زابل، زاهدان و چابهار؛خدمات برتر در شهرستان -

 هاي شهري پرجمعيت شامل شهرهاي زاهدان، زابل و چابهار؛خدمات تخصصي درماني در كانون -

  زابل، زاهدان، خاش، ايرانشــهر، هاي چابهار،انبارداري در شــهرســتان و نقلوحمل تخصــصــي خدمات -
 نيكشهر؛ سرباز و اوان،سر ميرجاوه،

شتيبان  خدمات - ستان    و تجارت پ شهر صرقند،  دلگان، فنوج، هاي چابهار،كنارك،بازرگاني در   مپور،ب ق
 هامون و زابل. نيمروز، زاهدان، خاش، ايرانشهر،

 انرژي
شهرستان     -بادي تجديدپذير هايانرژي توليد -  ان،دلگ هامون، هاي زابل، نيمروز، هيرمند،خورشيدي در 

 سراوان؛ ايرانشهر و خاش، ميرجاوه، ان،زاهد
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 ايرانشــهر و زابل، خاش، ،هاي ســراوانصــادرات در شــهرســتان امكان با حرارتي برق هايانرژي توليد -
 زاهدان؛

 و كنارك. هاي چابهارجزرومد در شهرستان از ناشي انرژي هايانرژي توليد -

 تامين آب
 نارك؛هاي چابهار و كنمك زدايي از آب دريا در شهرستان -

 ســرباز، وســوران،ســيب خاش، زاهدان، هاي ســراوان،آب در شــهرســتان ذخيره بندهاي و ســد احداث -
 مهرستان. چابهار و كنارك،

 ها در استانهاي سرزميني توسعه بخشسياست -3-5
 كشاورزي و دامپروري

 ساالنه( اعتزر يبرا آبياري مستعد اراضي  بنديطبقه با آن تدقيق و اراضي  منابع سنجي قابليت و ارزيابي -
 زمين؛ از مناسب برداريبهره نظام تعيين جهت اراضي تيپولوژي و) دائمي و

تقويت و توسعه امكانات به منظور توليد محصوالت كشاورزي با ارزش افزوده باال و نياز آبي كمتر در      -
 استان؛

با قابليت  دارگرمسيري و مزيت توسعه كمي و كيفي كشت توليدات كشاورزي نوبرانه،گرمسيري، نيمه      -
 صادرات مانند: خرما، انبه ،پاپايا، موز و...؛

اصــالح ســاختار مصــرف آب در بخش كشــاورزي اســتان و رعايت الگوي مناســب كشــت با شــرايط    -
 اكولوژيك مصرف آب در محيط شهري و روستايي استان؛

ستان با   برداريها و بهرهسازماندهي نظام مديريتي كارآمد براي فعاليت  - شاورزي ا ص  هاي ك ول رعايت ا
 محيطي و حفاظت آب و خاك؛زيست

سعه آبزي  - سترش مجتمع     تو صيادي و گ شيالت،  صنعتي دام و طيور بنا بر   پروري و  صنعتي و نيمه   هاي 
 اي؛هاي بومي و منطقهمزيت

ــت بومي به ويژه مديريت بهره        اعمال مديريت بهينه در بهره     - رداري از ببرداري از منابع پايه و منابع زيسـ
 مراتع.

 صنعت و معدن
 ها و امكانات مورد نياز براي توسعه صنعتي در راستاي توسعه درونزاي استان؛گسترش و تقويت زمينه -

 و وسازي ن سازي، بهينه براي ضروري  هايفعاليت و اقدامات انجام و استان  صنعتي  مديريت سطح  ارتقاء -
 استان؛ صنعت ساختار در نياز مورد اصالحات
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 استفاده  و دستيابي  منظور به صنعت  بخش در رساني  اطالع هايسامانه  گسترش  و كارآمدي سطح  ارتقاء -
 كارآفرينان؛ و سرمايه گذاران مؤثر

گيري آوري و به كاربرقراري ارتباط و تعامل واحدهاي صنعتي با مراكز دانشگاهي و پاركهاي علم و فن -
 آوري نوين و پيشرفته در صنايع عمده؛فن

اد وري و ايجگذاري، ارتقاي بهرهپذيري، كاهش ريسـك سـرمايه  ي رقابتسـاماندهي صـنايع اسـتان برا    -
 ارزش افزوده؛

  تبديلي صنايع  هتوسع  امكان مستعد،  نقاط در كشاورزي  بخش تكميلي و تبديلي صنايع  استقرار  و توسعه  -
 دستي؛ صنايع از كارآمد حمايت و توسعه استان و ساحلي نوار در دريايي صنايع و شيالت

هاي نوين گيري قطبهاي جديد و ســازگار با شــرايط زيســت محيطي اســتان براي شــكل نهبيني پهپيش -
 توسعه صنعتي و استقرار صنايع مادر و بزرگ؛

گســـترش صـــنايع بومي و زود بازده روســـتايي در مناطق محروم اســـتان با اولويت مناطق با خطر تخليه  -
 جمعيتي؛

ــتي با حمايت از توليد و ف - ــنايع دسـ ــنايع ارتقاء جايگاه صـ ــهرك صـ روش (از طريق ايجاد بازارچه و شـ
 دستي)؛

گيري بهينه و مطلوب از موقعيت ويژه معدني اســتان و توســعه اكتشــافات در اين زمينه و نيز افزايش بهره -
 برداري از معادن موجود؛ظرفيت بهره

 اندازي و افزايش فرآوري موادمعدني.هاي مناسب به منظور راهايجاد زمينه -
 هينظام سكونتگا

ــطح عملكري و وظايف محوله در برنامه آمايش    - ــتان به خدمات برتر بر مبناي س ــهري اس تجهيز نقاط ش
 استان؛

 استان؛ اقليمي و فرهنگي هايويژگي با متناسب شهرسازي الگوهاي تدوين -

يري از گهاي محيطي، با بهرههاي الزم براي نگهداشت جمعيت در روستاها، متناسب با توان    ايجاد زمينه -
 ها؛نابع طبيعي و ظرفيت زيست بومم

ستاها) به عنوان مراكز و پايگاه      تقويت و تجهيز كانون  - شهر ها و رو ستان ( در  هاي مقاومتهاي زيست ا
 زايي و كوير؛برابر بيابان

 تجهيز مناسب مراكز برتر روستايي براي ايفاي نقش محوله در هر سطح از فضاهاي روستايي. -

 اجتماعي مناطق مرزي با مناطق داخلي كشور و مقابله با انزوا -ي اقتصاديتقويت ارتباطات و پيوندها -
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 توجه خاص به توسعه مبتني بر منافع و شرايط محلي و بومي در مناطق مرزي -
 بازرگاني

هاي تجارتي و بازرگاني بين المللي در منطقه آزاد ها و شــرايط الزم به منظور توســعه فعاليتايجاد زمينه -
 همجواري با آبهاي آزاد؛ تجاري چابهار در

 هاي نوين بازاريابي و تقويت پيوند با بازارهاي داخلي و خارجي؛گيري و به كارگيري روشبهره -

 هاي تجاري و بازرگاني در مناطق ويژه اقتصادي و مبادي مرزي استان؛توسعه وتقويت فعاليت -

هاي خرد و كوچك مقياس به اريگذهاي تجاري و بازرگاني، كسب و كار، و سرمايهاندازي فعاليتراه -
 هاي كارآفريني با اولويت مراكز روستايي و عشايري استان؛منظور تشويق و توسعه پويش

سعه و              - ستا) و امكان تو شهر و رو ستان ( سب و متوازن بين نقاط مختلف ا شبكه مبادالتي منا ساماندهي 
 تقويت آن با بازارهاي خارجي و بين المللي؛

 لي متناسب با نيازهاي بازار كار.هاي شغارتقاء مهارت -
 گردشگري

هاي توسعه صنعت گردشگري استان با اتكا به گسترش و تقويت توريسم دريايي، اكوتوريسم و ظرفيت        -
 با ارزش تاريخي و فرهنگي استان؛

 ها، محورها و مراكز گردشگري استان؛گذاري و تجهيز قطبفراهم نمودن شرايط الزم به منظور سرمايه -

 يانت و استفاده بهينه از هنرهاي سنتي و صنايع دستي و بومي استان؛حفظ و ص -

ــياســـي، اجتماعي و فرهنگي و رفع مشـــكالت و موانع جذب   - ــاماندهي و تأمين فضـــاي مناســـب سـ سـ
 گردشگران داخلي و خارجي به استان؛

 كاربرد فناوري اطالعات در صنعت گردشگري استان و توسعه و تجهيز مراكز و خدمات راهوندي. -
 فن آوري و اطالعات

سعه و تقو  - ستان و كارگيري فن    ينور يبرشبكه ف  يتتو سطح ا شرفته در زمين آوريدر  ستفاده  هاي پي ه ا
 ؛مطلوب از شبكه سراسري فيبر نوري

آوري اطالعات و ارتباطات در ســطوح مختلف تشــكيالت  فن يزاتها و تجهســامانه يتتوســعه و تقو -
 ؛ت و بازرگاني، توليد در استاناداري، صنعتي، آموزشي، فرهنگي، خدما

 .آوري اطالعات در ميان آحاد مردمايجاد تمهيدات الزم به منظور توسعه فرهنگ و آموزش فن -
 بهداشت و درمان

 استان؛ روستايي و شهري نقاط سطح در درماني خدمات متناسب و متعادل توزيع -
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 .تاناس در تخصصي فوق و تخصصي توانبخشي و درماني خدمات ارائه گسترش -
 انرژي و بنايي زير شبكه نقل و حمل

يد بر تقويت و تجهيز                - تأك با  تان  ــ بادي مرزي اسـ هاي ترانزيتي و م يت محور قاء كيف بهســــازي و ارت
 ؛كريدورهاي بين المللي استان

توسعه و تقويت محور شمال به جنوب و شرق به غربي استان به منظور ارتباط منسجم با مناطق مركزي         -
 جي؛كشور و مبادي خار

 هاي درون استاني؛تقويت و تجهيز شبكه راه -

 توسعه و تقويت شبكه ريلي استان؛ -

 اتصال شبكه زيربنايي و زيرساختي مراكز صنعتي و معدني استان به يكديگر؛ -

ستان به منظور ايفاي نقش      - شبكه حمل و نقل هوايي (فرودگاهي) ا سعه و تقويت  شده  هاي پيشتو بيني 
 در برنامه آمايش استان؛

ــاخت  تأ  - ــتان در             مين و تقويت زيرسـ هاي مورد نياز در زمينه تخليه و توزيع كاال با توجه به موقعيت اسـ
 عرصه ملي و بين المللي؛

 ؛هاي برق استانتوسعه و تقويت و افزايش ظرفيت توليد نيروگاه -

 ؛انتقال گاز در سطح استان و امكان صادرات آن به خارج از كشور توسعه و تقويت شبكه -

حداكثر     يرتداب  يريكارگ  به  - فاده مطلوب و  ــت به مننظور اسـ تأكيد بر انر     از انرژي يالزم  با  ژي هاي نو 
 ؛خورشيدي، باد، امواج در مناطق مستعد استان

 ؛و تقويت مراكز سوخت رساني در مراكز جمعيت و فعاليت استان گسترش -

ــعه - ــتفاده بهي   يمطلوب و منطق توس ــتان به منظور اس ــال و توزيع آب در اس ــتحص د با نه از منابع موجواس
 .هاي مردمي در اين زمينهگيري از دانش بومي و مشاركتبهره

 اجتماعي فرهنگي
ستان در جهت      بهره - سالمي اقوام و مذاهب مناطق مختلف ا وري مطلوب و كارآمد از احساسات ملي و ا

 ؛تحكيم وحدت ملي و روابط فراملي
 ؛تماعي و گسترش و مشاركت مدني آحاد مردمايجاد تمهيدات و امكانات الزم به منظور توسعه اج -
وش مواد فر ،اعتياد ،به منظور جلوگيري از ازدياد و گسترش جرم و جنايت يجانبه و حداكثرتالش همه -

 ؛دركريدورهاي حمل و نقل در استان يتامن ينتام يزمخدر و ن
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ســتان و تحقق مردم در حل مشــكالت ا يمذهب يهااقوام و گروه يبرابر مشــاركت جمع هايينهزم يجادا -
 ؛توسعه دولت محور يجاه مدار ب

  و يفرهنگ ي،اجتماع يها يبا هدف رفع نابرابر توزيع عادالنه درآمد و ثروت و خدمات در سطح استان -
...... 

 آموزش
ــرايط و امكانات الزم براي بهره     - مندي كامل جمعيت الزم التعليم از آموزش ابتدايي تا پايان            ايجاد شـ

 متوسطه؛

و  هاي آموزشي عموميتر به سطوح مختلف دورهنمودن تسهيالت مورد نياز براي دسترسي افزونفراهم  -
 تخصصي؛

سعه آموزش      - شد و تو شرايط بهينه براي ر سخگويي ب هاي فني و حرفهتأمين امكانات و  ه اي در جهت پا
 نيازهاي تخصصي توسعه در استان؛

 تان؛انجام اقدامات فراگير براي آموزش نيروي كار در اس  -

 مراكز ســاير و آوريفن و علم هايپارك"آوري توســعه و تقويت مؤســســات علمي، پژوهشــي و فن  -
 هاي عمده فعاليتي و اقتصادي استان؛در زمينه"پژوهشي و تحقيقاتي

ــگاهي و           - ــتان با مراكز دانشـ ــادي اسـ ايجاد ارتباط كارا و ثمربخش بين پيكره اجرايي و توليدي و اقتصـ
 آموزش عالي استان؛

 تقرار و توزيع متعادل مؤسسات آموزش عالي در سطح استان.اس -
 اداري -سياسي 

 ؛نيروي انساني شاغل در ادارات دولتي يفيك و يتجهيز و ارتقاء كارامد -
 در استان؛ اعمال نظارت مؤثر و كارا بر انجام امور اجرايي -
 ؛ايجاد شرايط و امكانات الزم به منظور تحقق شبكه دولت الكترونيكي -
 ؛هاي مدني در استانهاي مردمي و شبكهو ساماندهي تشكل يت، تقوتوسعه  -
و  ريزي، اجراگيري، برنامهتصــميم ســازي،تحقق مشــاركت فعال و مؤثر آحاد جامعه در مراحل تصــميم -

 .نظارت در استان
 تصوير سازمان فضايي استان در افق توسعه يافتگي -3-6

 استان در فعاليتها راستقرا الگوي و ريزيبرنامه مناطق اصلي هايتخصص
 هامناطق مستعد توسعه زيرساخت
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ساخت    - سعه زير سيايي ( اي) اعم از بزرگراههاي حمل و نقل (جادهتو سفيدآبه AH75هاي آ  -) در محور 
شهر -خاش-زاهدان شهر -ايران سيايي ( چابهار، بزرگراه-نيك زاهدان، -زابل-زهك -) در محور زرنجAH71هاي آ
يايي (   بزرگراه ــ هدان  -محور ميرجاوه  ) درAH2هاي آسـ ــرت-زا  -ســـاحلي در محور زرآباد   آباد، بزرگراه نصـ
بزمان، راه اصلي درجه يك در محور  -بمپور-ايرانشهر -زابلي-قطري در محور سراوان چابهار، بزرگراه-كنارك
 سراوان؛-فنوج، راه اصلي درجه يك در محور كوهك-بنت -نيكشهر-قصرقند-پيشين

سعه  - ساخت  تو سفيدآبه،  -زاهدان زرنج، محور-زابل-زاهدان محور اعم از) ريلي( قلن و حمل هايزير
 بزمان؛ -ايرانشهر محور

 هاي حمل و نقل (هوايي) اعم از فرودگاه بين المللي چابهار و فرودگاه سراوان؛توسعه زيرساخت -

تنگ  ،المللي چابهار، بنادر تجاري كناركهاي حمل و نقل (دريايي) اعم از  بندر بينتوسعه زيرساخت   -
 و بريس، بنادر صيادي گواتر، پسابندر، روديك، گيشاب، رمين، تيس، پزم، گورديم، بيردف، زرآياد و جد؛

سعه زيرساخت    - شتيبان تو ستان    )راهوندي( نقل و حمل هاي پ شهر شه  شهر،  نيك هاي چابهار،در    ر،ايران
 فنوج؛ مپور وب قصرقند، سراوان، ميرجاوه، نيمروز، هيرمند، زابل، هامون، زاهدان، خاش،

 استان؛ جنوبي و مركزي پهنه در نوري فيبر هايزيرساخت توسعه -
  يرانشهر، ا هاي چابهار،توسعه خدمات پشتيبان توليد و لجستيك (انبارداري، سردخانه و ..) در شهرستان        -

 نيكشهر؛ سرباز و سراوان،مهرستان، فنوج هامون، ميرجاوه، زابل، زاهدان، خاش،

 هامون، هيرمند، هاي نيمروز،در شـهرسـتان   خورشـيدي  -بادي هايليد انرژيهاي توتوسـعه زيرسـاخت   -
 زاهدان؛ خاش، ميرجاوه و زابل،

شهرستان   برق هايهاي توليد انرژيتوسعه زيرساخت   - سيب حرارتي در  ان، سور وهاي چابهار، كنارك، 
 زاهدان؛ بمپور، ايرانشهر و زابل، خاش، ،سراوان

 استان؛ هايشهرستان ازرساني در كليهگ تاسيسات ها وزيرساخت توسعه -

 ميرجاوه؛ سراوان و گاز در شهرستان سرباز، مهرستان، هاي صادراتزيرساخت توسعه -

آب در  ذخيره بندهاي و ســد احداث و وزهكش آبياري هاي آبرســاني، شــبكه توســعه زيرســاخت  -
 مهرستان؛ چابهار و ارك،ايرانشهر، بمپور،كن سرباز، سوران،وسيب خاش، زاهدان، هاي سراوان،شهرستان

 مناطق مستعد توسعه شهري و روستايي
 كنارك. – تيس –توسعه سكونتگاه هاي شهري در پهنه جنوبي استان با تاكيد بر منطقه شهري چابهار  -

 –توســعه ســكونتگاه هاي شــهري در پهنه مركزي و شــمالي اســتان با تاكيد بر منطقه شــهري ايرانشــهر    -
 ي زابل و تقويت شهرهاي سراوان، زابلي، سوران و هيدوج.بمپور، منطقه شهر –محمدان 
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سكونتگاه   - شهري       توسعه  شهري راهوندي و متصل كننده استان با استان هاي مجاور در كانون هاي  هاي 
 سفيدآبه، نصرت آباد، بزمان، گلمورتي، چگرد، كتيج و زرآباد.

ستان با كشورهاي          - شهري مرزي و متصل كننده ا سكونتگاه هاي  ستان و پاكستان در ك  توسعه  انون افغان
 محمد، زهك، ميرجاوه، جالق، كوهك، پيشين و ريمدان.هاي شهري دوست

 ساماندهي حاشيه نشيني در پيرامون شهرهاي چابهار، ايرانشهر، زاهدان و زابل. -
ستان و            - سي ستان با تاكيد بر منطقه  شرقي ا ستاهاي مرزي در پهنه  سازي و جلوگيري از تخليه رو توانمند
 طقه دشتياري.من

 هاي كشاورزيمناطق مستعد توسعه فعاليت
اي در هرگونه گسترش اراضي كشاورزي مشتمل بر توسعه اراضي زراعي، توسعه باغات و توسعه كشت گلخانه          

سنتي داراي منابع آب مجاز و فعال(در حال بهره       شيبدار، منوط به جايگزيني با كشت  ضي  سقف  برداري) دارا ر 
 باشد.يزي ابالغي استان براي مصارف كشاورزي ميرآب قابل برنامه

ــاورزي هايفعاليت - ــتان) زارعت( كشـ ــهرسـ هاي چابهار، كنارك، زابل، زهك، هيرمند، هامون، در شـ
 سراوان، سرباز، نيكشهر، ايرانشهر و بمپور.

شاورزي  هايفعاليت - ستان   ) باغداري( ك شهر ستان، چابهار،    در  سراوان، دلگان، مهر هاي خاش، زهك، 
 كنارك، هيرمند، قصرقند و فنوج.

هاي سراوان، سيب و سوران، مهرستان، ايرانشهر، بمپور، شهرستان در) ايگلخانه( كشاورزي هايفعاليت -
 دلگان، خاش، ميرجاوه، چابهار و كنارك.

  يبس  در شهرستان هاي ايرانشهر،   ) گرمسيري گرمسيري و نيمه  محصوالت  توليد( كشاورزي  هايفعاليت -
 كنارك. و سراوان چابهار، بمپور، سرباز، مهرستان، نيكشهر، قصرقند، دلگان، فنوج،سوران،  و

ايرانشــهر، بمپور،  ســراوان، دلگان، هاي خاش،در شــهرســتان) گياهان دارويي( كشــاورزي هايفعاليت -
 زابل. مهرستان و زاهدان،

 هيرمند، مروز، هامون،در شهرستان هاي ني  ) سنگين و سبك   دام از اعم دامداري( كشاورزي  هايفعاليت -
 زهك. زابل و

ــاورزي هايفعاليت - ــتر ويژه به دامداري( كش ــتان  در) ش ــهرس  كنارك، دلگان، هاي خاش، زاهدان،ش
 چابهار، ميرجاوه، ايرانشهر، بمپور، نيكشهر و نيمروز.

 هاي صنعتي و معدنيمناطق مستعد توسعه فعاليت
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سكراپ  و تعمير كارخانه و آنها كييد لوازم و قطعات دريايي شناورهاي ( دريايي صنايع  - شتي  ا در  )ك
 هاي چابهار و كنارك.شهرستان

 پااليشگاهي در شهرستان هاي چابهار و كنارك. و پتروشيمي صنايع -

 فلزي در شهرستان هاي چابهار و كنارك. محصوالت و  اساسي فلزات صنايع -

 ايرانشهر، زابل و دلگان. هاي زاهدان، چابهار،دارويي در شهرستان بهداشتي و شيميايي، صنايع -

آالت كشاورزي در شهرستان هاي چابهار، كنارك، ايرانشهر، زاهدان، زابل      ماشين  كشاورزي و  صنايع  -
 و زهك.

هاي زهك، زابل، نيمروز، زاهدان، ميرجاوه، ايرانشــهر، ســراوان، ســيب و  صــنايع غذايي در شــهرســتان  -
 سوران، سرباز، نيكشهر، چابهار و كنارك.

 هاي چابهار، كنارك، سيب و سوران، زاهدان، خاش و ايرانشهر.هاي فلزي در شهرستانصنايع كاني -

شهرستان   هاي غيرصنايع كاني  - هاي نيمروز، زاهدان، خاش، ايرانشهر، سراوان، سرباز، نيكشهر،      فلزي در 
 چابهار، كنارك فنوج، دلگان و ميرجاوه.

 ميرجاوه، خاش و ايرانشهر.هاي زاهدان، در شهرستان )مس سنگ( معدني برداريبهره -

 هاي نيمروز، هامون، زاهدان و ميرجاوه.برداري معدني (آنتيموان) در شهرستانبهره -

هاي زاهدان، نيكشهر، ايرانشهر، خاش، سراوان و سرباز.در شهرستان )آهگ سنگ( معدني برداريبهره -
عادن  ســــاير - يت،  پوزوالن،( م نگ    كروم ــ يت، منگنز، سـ ــنعتي،  خاك  آهن، گران در  )طال نقره،صـ

ان سوران، سراو  وهاي نيمروز، هامون، زاهدان، خاش، ايرانشهر، دلگان، نيكشهر، سرباز، مهرستان، سيب     شهرستان  
 و چابهار.

 مناطق مستعد توسعه خدمات و بازرگاني
 توسعه بندر بين المللي چابهار به عنوان هاب تجارت و بازرگاني. -
 چند عملكردي . –در كوچك توسعه بنادر بريس و تنگ  به عنوان بنا -

 زهك. تجاري در شهرستان هاي چابهار، زابل و آزاد توسعه و ايجاد مناطق -

 هاي سراوان، ميرجاوه و سرباز.استان در شهرستان اقتصادي ويژ توسعه و ايجاد مناطق -

ساماندهي بازارچه   - شهرستان   هايتوسعه و  يمروز هاي چابهار، سراوان، سرباز، ميرجاوه، زابل، ن  مرزي در 
 و هيرمند.

 هاي گردشگريمناطق مستعد توسعه فعاليت
 سراوان. ميرجاوه و خاش، ايرانشهر، كنارك، زابل، هاي چابهار،تاريخي در شهرستان گردشگري -
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هاي ايرانشــهر، زاهدان، زابل، هيرمند، مهرســتان، ســراوان، چابهار و گردشــگري فرهنگي در شــهرســتان -
 كنارك.

 هاي زاهدان، زابل، ايرانشهر و چابهار.ندر شهرستا  گردشگري سالمت -

 امون،ه نيكشـهر، نيمروز،  كنارك، سـرباز،  هاي چابهار،در شـهرسـتان   )گردي بوم( طبيعي گردشـگري  -
 زابل. زاهدان، جاوه، مير خاش، فنوج، ايرانشهر،

 هاي چابهار و كنارك.گردشگري ساحلي در شهرستان -
 ونتگاهيسك مراكز مراتبي سلسله نظام و استقرار الگوي

 سلسله مراتب نظام سكونتگاه هاي شهري
 ايرانشهر و زابل. چابهار، سطح يك (شهرهاي بزرگ) مشتمل بر شهرهاي زاهدان، -
 سطح دو (شهرهاي مياني بزرگ) مشتمل بر شهرهاي خاش، سراوان، نيكشهر و كنارك. -
شهرهاي قصرقند،          - سه (شهرهاي مياني متوسط) مشتمل بر    هك،ز ميرجاوه، ،زابلي پيشين،  بزمان، سطح 

 بمپور. سوران، تيس، رامشار و جالق، زرآباد، فنوج، نگور،
 بنجار، محمد، دوست  آباد، نصرت  سرباز،  سطح چهار (شهرهاي كوچك) مشتمل بر شهرهاي راسك،      -

سكوه،  آباد، نوك محمدي، كوهك، سفيدابه،  گشت،  محمدان، بنت، گلمورتي، محمدآباد، اديمي،  ركشه  پ
 تنگ. و بندر كتيج بريس، اسپكه، اكبر، علي

ستا    - سكوتان،       -سطح پنج (رو سيركان، م شتمل بر هيدوچ،  شار،  جكيگور، شهرها) م  ارود،پ دركس، آ
سفندك،  سم  چانف، ساربوك،  چگرد، ا  اد،آب قايم گلوگاه، قرقري، ملك، ريگ سرجنگل،  شهرك  آباد، قا

 تياب. پزم تلنگ و جزينك، شيرآباد، ده رئيس، پالن،
 سكونتگاه هاي روستايي سلسله مراتب نظام

 منظومه روستايي. 35سطح يك  -
 مجموعه روستايي. 96سطح دو  -
 حوزه روستايي. 353سطح سه  -
 آبادي مستقل. 22 -

 الگوي توزيع خدمات اجتماعي در سطح مناطق
 فرهنگي و ورزشي

هاي روســـتايي با اولويت مراكز مجموعه و حوزه توســـعه و ايجاد مراكز فرهنگي و ورزشـــي در كانون -
وستايي.ر



وری             ت   ریا
ور ود   سازمان  و 

رخا  ند رز ش  ی آما عا  ورا

648 
 

 هاي شهري استان با محوريت شهرهاي سطح يك.توسعه و ايجاد مراكز فرهنگي و ورزشي در كانون -

 هاي چابهار و كنارك.هاي آبي در شهرستانورزش توسعه و ايجاد مجموعه -

 هاي برنامه ريزي شمالي، شرقي، غربي و مركزي.هاي ورزشي در منطقهتوسعه و ايجاد دهكده -
 درماني

ــعه خدم - ــهرهاي زاهدان، زابل و  ات تخصــصــي درماني در كانون توس ــامل ش ــهري پرجمعيت ش هاي ش
 چابهار.

 هاي روستايي.هاي شهري و مراكز منظومهتوسعه خدمات عمومي درماني در كانون -

 هاي روستايي.توسعه مراكز بهداشت و سالمت در مراكز مجموعه -

سالمت      - شگري  سعه مراكز گرد شگري ( تو شكي  گرد ستان    )پز شهر شهر و  در  هاي زاهدان، زابل، ايران
 چابهار.

 آموزش عالي
شگاه      - شجوي خارجي در دان سعه آموزش عالي با تاكيد بر جذب دان ستان، زابل،      تو ستان و بلوچ سي هاي 

 چابهار و دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر، زابل و زاهدان.

 ي.ريزتوسعه و احداث مراكز آموزش عالي مهارت محور در مراكز مناطق برنامه -

 توسعه مركز اقيانوس شناسي و دريانوردي در چابهار. -

 توسعه مركز مطالعات كويرزدايي در دانشگاه زابل و سيستان و بلوچستان. -

 هاي نوين در زابل و زاهدان.توسعه مركز تحقيقات توليد انرژي -

 توسعه مركز تحقيقات نمك زدايي از آب دريا در چابهار و كنارك. -

 پزشكي در زاهدان، ايرانشهر و زابل.توسعه مركز آموزش عالي  -

 توسعه مركز تحقيقات علوم زمين در خاش و زاهدان. -

 توسعه و ايجاد پارك علم و فناوري در چابهار و زاهدان. -
 سازمان فضايي شبكه هاي اصلي زيربنايي

 حمل و نقل زميني
سفيدآبه AH75هاي آسيايي ( بزرگراه - )  AH71بهار، (چا-نيكشهر -ايرانشهر -خاش-زاهدان -) در محور 

ســـاحلي در  آباد و بزرگراهنصـــرت-زاهدان -) در محور ميرجاوهAH2زاهدان، (-زابل-زهك -در محور زرنج
 بزمان. -بمپور-ايرانشهر -زابلي-قطري در محور سراوان چابهار و بزرگراه-كنارك -محور زرآباد
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-محور كوهك كتيج، -فنوج-بنت -نيكشـــهر-قصـــرقند-هاي اصـــلي درجه يك در محور پيشـــينراه -
ــراوان، چابهار ــابندر، محور فنوج-بريس-ريمدان، محور چابهار-پالن-س -ورنگ-زرآباد، محور چابهار-بنت-پس

، جالق-سـراوان -گشـت -زابلي، محور خاش-ايرانشـهر، محور سـرباز  -سـرباز -پارود-راسـك -جكيگور-دركس
 محمد. دوست-زابل-فيدآبهميرجاوه و محور س-بمپور، محور خاش-گلمورتي-بزمان-شيرآباد -آبادمحور نوك

زرنج، محور -زابل-چابهار، محور زاهدان-خاش، محور ايرانشـهر -زاهدان-شـبكه ريلي محور سـفيدآبه   -
 كوهك.-سراوان-زابلي-ايرانشهر-ميرجاوه و محور بزمان-زاهدان -آبادنصرت

 حمل و نقل هوايي
 فرودگاه هاي بين المللي با كاركرد فراملي در زاهدان و چابهار. -
 اه هاي داخلي با كاركرد ملي در زابل، ايرانشهر و كنارك.فرودگ -
 اي در خاش و سراوان.فرودگاه هاي داخلي با كاركرد منطقه -

 حمل و دريايي
 بندر بازرگاني سطح يك با عملكرد فراملي در چابهار. -

 بندر چندمنظوره سطح دو در بريس، كنارك، پزم، تنگ و پسابندر. -

 زرآباد، گورديم، بيردف، تيس، جد، گيشاب، رمين، روديك، بندر صيادي سطح سه در گواتر،  -
 سيستان و بلوچستان به قرار زير است: استان آمايش اجرايي هايبرنامه -4ماده 

 سرمايه اجتماعي
 اجتماعي اعتماد و تعهد مشاركت، توسعه برنامه -
 پذيرآسيب اقشار سازيتوانمند و انساني منابع توسعه برنامه -
 اجتماعي هاييبآس كنترل برنامه -
 اشتغال ساماندهي و توسعه برنامه -

 بازرگاني
سهي  و هازيرساخت  سازي  فراهم و الكترونيك تجارت و مدرن تجارب گسترش  و توسعه  برنامه -  التت

 مرتبط
 موردنياز مقررات و قوانين تنظيم و خارجي و داخلي تجارت توسعه و تسهيل از حمايت برنامه -
 هاي مرزينهبرنامه توسعه و ساماندهي پايا -

 صنعت و معدن
 صنايع با مرتبط تسهيالت و فضاها ها، زيرساخت تكميل و تجهيز توسعه، ايجاد، برنامه -
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 يصنعت فعال نيمه و فعال واحدهاي و هاتعاوني ها، خوشه ها، زنجيره تجهيز و تكميل توسعه، برنامه -
 معدني و صنعتي توليد پشتيبان خدمات گسترش و توسعه برنامه -
 نيمعد و صنعتي هاي فعاليت از منتج هاآلودگي كاهش و زيستمحيط از صيانت و فاظتح برنامه -

 وري معادنبرنامه ارتقاء بهره -
 كشاورزي و امنيت غذايي

 سازي مديريت بازار محصوالت كشاورزيبرنامه تجاري -

 هاي ارزش محصوالت كشاورزيبرنامه تكميل و توسعه زنجيره -

 و سالمبرنامه توليد محصوالت ارگانيك  -

 وري آب و اصالح الگوي كشتبرنامه بهبود بهره -

 برنامه بازسازي و تكثير آبزيان -

 برنامه توسعه مكانيزاسيون كشاورزي -

 برنامه مديريت مخاطرات محصوالت كشاورزي -

 كشاورزي هايتشكل و هاتعاوني توانمندسازي و توسعه برنامه -
 زاييبيابان با مقابله -
 كشت الگوي اصالح و شاورزيك عرصه در آب وريبهره بهبود -
 برنامه توسعه مكانيزاسيون كشاورزي -

 هاي ارزش محصوالت كشاورزيبرنامه تكميل و توسعه زنجيره -

 برداري توليد و فرآوري آبزيانسازي بهرهبرنامه بهينه -

 برنامه بازسازي و تكثير آبزيان -

 يت نسبي استانبرنامه افزايش محصوالت باغي و زراعي با تاكيد بر محصوالت داراي مز -

 برنامه توسعه كشت و فرآوري گياهان دارويي -

 ايگلخانه كشت توسعه -
 برنامه توسعه پرورش دام و طيور -

 آب
 برنامه تأمين آب از منابع متعارف و نامتعارف -
 برنامه مديريت تقاضاي آب -
 برنامه ارائه خدمات آب شرب و بهداشتي شهري و روستايي -
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 ب و فاضالب و بازچرخاني آببرنامه بهسازي و توسعه تأسيسات آ -

 هاي مختلفوري آب در بخشبرنامه ارتقاء بهره -

 هاي سطحي و زيرزمينيبرنامه حفاظت و پايش كمي و كيفي منابع آب -

 هابرنامه ساماندهي و حفاظت از بستر و حريم رودخانه -
 محيط زيست و منابع طبيعي

 داريبرنامه آبخيزداري و آبخوان -
 برنامه حفاظت خاك -
 هاه پايش و مديريت كاهش آاليندهبرنام -

 تحقيق و توسعه در امور محيط زيست -
 حفاظت و احياء زيست بوم هاي آبي -

 حفاظت و احياء زيست بوم هاي خشكي -
 انرژي

 انرژي تامين برنامه -
 تجديدپذير و نوين هايانرژي توسعه برنامه -

 حمل و نقل
 نقل و حمل ايمني ارتقاء برنامه -
 وجهي چند نقل و حمل  توسعه برنامه -
 نقل و حمل لجستيكي خدمات توسعه برنامه -

 نظام سكونتگاهي و توزيع فضايي جمعيت
 سكونتگاهها فضايي بخشي تعادل برنامه -
 )شهري و روستايي(هاسكونتگاه فضايي -كالبدي ساماندهي برنامه -
 )روستاها و شهرستانها، شهرها(قلمروها وجهي چند توانمندسازي و آوري تاب برنامه -

 هنر فرهنگ و
 فرهنگي وسنن رسوم و آداب حفظ و تقويت برنامه -
 هنري - فرهنگي فضاهاي تجهيز و هازيرساخت توسعه برنامه -

 ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
 گردشگري با مرتبط خدمات و تأسيسات و هازيرساخت توسعه برنامه -
 گردشگري هايفعاليت و هاجاذبه تبليغات و بازاريابي برنامه -
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 مه حمايت از توليد و صادرات صنايع دستيبرنا -
 برنامه حفظ و احياء آثار تاريخي -

 عامل غير پدافند و امنيتي دفاعي،
 ها، امكانات و تسهيالت مرتبط با مديريت بحرانبرنامه ايجاد، توسعه، تكميل و تجهيز زيرساخت -
پذيري مردم، يبســازي و كاهشِ آســ برنامه هدايت، راهبري، پايش و شــناســاييِ تهديدات و مصــون   -

ضروري   ها و كانونزيرساخت  (از طريق رعايت اصول، الزامات و مالحظات  هاي جمعيت و فعاليت و استمرار خدمات 
 دفاعي، امنيتي و پدافندغيرعامل)

 برنامه جامع پدافند غيرعامل و مديريت بحران -

جاور در هاي متيباني از اســتان(متناســب با نقش اســتان در پشــهاي الزم مديريت بحران برنامه توســعه زيرســاخت -
 مواقع بحران)

 برنامه خروج تدريجي مراكز خطرزاي غيرشهري از نقاط مسكوني -

سي و هم        - سي، معماري و مهند صيانت، مقابله، تحليل و برر شراف،  افزايي اطالعاتي و امنيتي دربرنامه ا 
 مسائل و اهداف راهبردي وزارت اطالعات در محيط امنيت ملي

ــمند مناطق مرزي مبتني بر نقش مردم و فن      برنامه ارتق    - ات و آوري اطالع اء امنيت پايدار، فراگير و هوشـ
 صيانت از توسعه و كاركردهاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي قانوني در مرزها

 آموزش، علم و فناوري
 رشد راكزم و يتحقيقات هايايستگاه فناوري، و علم پارك هاي زيرساخت تجهيز و توسعه ايجاد، برنامه -
 برنامه ساماندهي مراكز و موسسات آموزش عالي -
 هاي آموزش و پرورشبرنامه توسعه و ساماندهي زيرساخت -
 ايبرنامه توسعه و ساماندهي آموزش فني و حرفه -

 ارتباطات و فناوري اطالعات
 اطالعات فناوري  و ارتباطات بخش هايساخت زير توسعه -

 طات و فنآوريبرنامه ارتقاء امنيت فضاي ارتبا -
 بهداشت و درمان

 درماني - بهداشتي هايزيرساخت توسعه برنامه -
 تربيت بدني

 ورزشي فضاهاي تجهيز و خدمات توسعه برنامه -
 اقتصاد و سرمايه گذاري
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 هامشاركت جلب و خارجي و داخلي گذاري سرمايه جذب و تسهيل برنامه -
 هاي صادراتيبرنامه توسعه زيرساخت -
 هاي مرزيبا تاكيد بر بازگشايي بازارچه برنامه تسهيل تجارت -

 برنامه توسعه اشتغال و كارآفريني -

 باشند.هاي اجرايي ملي و استاني مكلف به رعايت مفاد اين سند ميتمامي دستگاه -5ماده 
شده در بخش فعاليت كليه -6ماده  سند بايد به گونه هاي تعريف  شد كه مجموع ني هاي مختلف اين  ازها و اي با

 ي شــورايعاليدر چارچوب پانزدهمين مصــوبه ريزي اســتانها محدود به ســقف آب قابل برنامهآبي آن مصــارف
شد. وزارت نيرو مكل  -گرددكه توسط وزارت نيرو ابالغ مي – 2هاي آبريز درجه در حوضه  آب است آب   فبا

شده ريزي بهقابل برنامه صرف و  بخش به تفكيكو ساله بازنگري   5هاي زماني را در دوره هنگام  هاي مختلف م
 ها ابالغ نمايد.به استان ،2هاي آبريز درجه حوضه
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان موظف است، گزارش عملكرد ساالنه تحقق اين سند را در پايان       -7ماده 

سناد آمايش همه        شي از ميزان تحقق پذيري ا سال نموده و دبيرخانه نيز گزار سال به دبيرخانه ار ستان هر  ها را به ا
 دهد.شورايعالي ارائه مي

ــازمان مديريت و برنامه -8ماده  ــتانس ــند و هم موظف اســت تمهيدات الزم به منظور تحقق ريزي اس پذيري س
 در سطح استان را فراهم آورد. چنين مطالعات آمايش استان

ستان سازمان مديريت و برنامه   -9ماده  سن  موظف است به منظور تحقق ع  ريزي ا سند؛ پيوند بين اين  د با ملياتي 
ستان و برنامه    سطح ا ستان    مطالعات آتي در  سنواتي در ا هاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت از جمله بودجه 

 را با تعامل و همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور برقرار نمايد.
مدت يكسال، سند آمايش استان را    ريزي استان موظف است حداكثر ظرف   سازمان مديريت و برنامه  -10ماده 

 بر اساس سند ملي آمايش سرزمين بازنگري، بروزرساني و اسناد مربوطه را به دبيرخانه ارسال نمايد.
 

  


