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  طريق: تًسعٍ مىاتع اوساوي تٍ عىًان ركه اصلي آمايش سرزميه از -الف 

 .گشا پزيش ٍ لاًَى گشا، ًظن جوع دٍست، ّاي سالن، تا اًگيضُ، ضاداب، هتذيي، ٍطي تشتيت اًساى ـ1 

سْن هٌاتع اًساًي دس تشوية عَاهل هؤثش دس تَليذ ثشٍت  ٍسي ًيشٍي واس دس جْت افضايص تْشُاستماء سطح آهَصش، پظٍّص ٍ  ـ2

 .هلي

  ّاي استثاطي ٍ اطالعاتي. ستشش ضثىِسشصهيي ٍ تعوين ٍ گ تشلشاسي تٌاسة ووي ٍ ويفي جوعيت ٍ استمشاس هتعادل آى دس پٌِْ ـ3

ّا، گستشش سالهت ٍ استماي سطح داًص  استعذادّا ٍ خالليت فاييّاي تَسعِ اًساًي تا تأويذ تش تذيي، ضىَ تْثَد ضاخص ـ4

 .عوَهي

  :ايراوي ي مذيريت سرزميه از طريق _ تًجٍ تٍ يكپارچگي ملي ي سرزميىي ي تقًيت ًَيت اسالميب ـ 

گشدضگشي ٍ  تَسعِ، تمَيتطثيعي وطَس دس هسيش اّذاف  ّاي فشٌّگي ٍ استفادُ هؤثش اص هَلعيت، هيشاث تاسيخي ٍ جارتِ ـ1

  ي.حفاظت اص سَاتك تاسيخ

ّاي ولي هصَب دس  هشدم دس اهَس وطَس تا تَجِ تِ سياست تٌظين اثش تخص ساتطِ دٍلت ٍ هشدم ٍ افضايص ساصهاى يافتِ سْن ـ2

  .ٍ الَام ٍ هزاّة« اهٌيت هلي «ٍحذت ٍ ّوثستگي هلي»تخص 

ّاي فشٌّگي، آهَصضي، التصادي ٍ  استفادُ اص ظشفيت هٌاطك گًَاگَى وطَس تاّاي  ّا ٍ هضيت تعاهل ساصًذُ هياى اسصش ـ3

سياستگزاسي ٍ  اي ٍ هحلي تا سعايت توشوض اهَس تفَيض اختياسات هٌاسة لاًًَي تِ سطَح هٌطمِ ّاي هلي ٍ الذام دس جْت اًگيضُ

               .حاوويتي

  :ريوي ي تيريوي اقتصاد كشًر تاد ارتقاي كارآيي يتازدَي اقتصادي ي تسُيل رياتطج ـ 

  .جذيذ دس هٌاطك هختلف وطَس ّاي تمسين واس هلي تا تَجِ تِ استعذادّاي طثيعي ٍ خلك هضيت ـ1

ّاي  تٌذي الليوي، اصالح ٍ تىويل صًجيشُ هٌاتع تَليذ ٍ پٌِْ ّاي وطَس، ًَساصي تخص وطاٍسصي هتٌاسة تا افضايي هضيت ّن ـ2

  .واال ٍ خذهات داًص پايِ خص خذهات ًَيي ٍ تَليذت تَليذ صٌعتي، ساصهاًذّي

ٍسي هلي ٍ افضايص  هختلف ٍ استماء هستوش سطح ضاخص تْشُ ّاي هٌاسة هذيشيتي ٍ صيشتٌايي دس هٌاطك فشاّن آٍسدى صهيٌِ ـ3

 ثشٍت هلي هتٌاسة تا استعذاد هٌاطك وطَس سْن هٌاتع اًساًي دس تَليذ

   



  

  :َاي َر مىطقٍ تا تًجٍ تٍ وكات زير َا ي تًان قاتليت اي متىاسة تا مىطقٍَاي  دستياتي تٍ تعادلد ـ 

  .دس هٌاطك وطَس ّاي تشاتش ٍ سفع تثعيض ًاسٍا ايجاد اهىاًات عادالًِ ٍ فشصت ـ1

  .اي ٍ تمَيت ٍحذت ٍ يىپاسچگي هلي ّاي هٌطمِ تعادل تعييي ًمص هلي ٍ فشاهشصي هٌاطك هختلف وطَس تشاي سسيذى تِ  ـ2

دس هٌاطك ون تشاون تا اٍلَيت هٌاطك ضشلي ٍ جٌَتي  ّاي هٌاسة تشاي افضايص سْن جوعيت ٍ فعاليت فشاّن آٍسدى صهيٌِ ـ3

               .وطَس

  

  :تٍ ييژٌ در مىاطق مرزي تا تأكيذ تر مشاركت مؤثر مردم تا سامان تخشي فضاي مىاسة مراكس زيست ي فعاليتَـ ـ  

ّاي  وطَس تا ايجاد ضثىِ تِ ّن پيَستِ هٌاطك اسىاى ٍ فعاليت ى ٍ ًظاست هستوش تش پيطشفت ٍ آتاداًيساهاًذّي، هذيشيت وال ـ1

  .اًذاص ٍ اصَل آهايص سشصهيي واسوشد فشاهلي ّشيه اص آًْا دس جْت تحمك اّذاف چطن هلي ٍ تعشيف ًمص ٍ

تِ هالحظات دفاعي، اهٌيتي، فشٌّگي، اجتواعي ٍ تَجِ  تمَيت ّذفوٌذ عَال پيطشفت ٍ آتاداًي دس هٌاطك حساع ٍ ٍيظُ تا - 2

  .فعاليت هشدم دس فشآيٌذ تَسعِ صيست هحيطي ٍ افضايص ًمص ٍ

ّاي ّوجَاس، هَلعيت جغشافيايي،  اص ظشفيت استاى گيشي تَسعِ ّواٌّگي جضايض ٍ سَاحل جٌَب ٍ ضوال وطَس تا تْشُ - 3

 تش ٍ تَسعِ تاصسگاًي، گشدضگشي، آهَصش س صٌايع هشتثط، پطتيثاى ٍ اًشطيٍ گاص ٍ استمشا صيشتٌاّاي اساسي، هٌاتع دسيايي ٍ ًفت

 .سالِ پٌج اي ٍ تحميمات تا تمَيت تعاهل فشاهلي )طي دُ سال دس لالة دٍ تشًاهِ حشفِ -عالي، فٌي

جْت تَسعِ ّاي ًسثي  گيشي اص هضيت صيشتٌايي ٍ تْشُ تَسعِ ّواٌّگ هٌاطك هشصي دس ضشق ٍ غشب وطَس تا تمَيت اهَس - 4

 .تاصسگاًي ٍ تعاهل فشاهشصي ظشفيت هلي گشدضگشي، آهَصضي،

  

  :يفعاليت در سرزميه تا تكيٍ تر رعايت مالحظات امىيتي يدفاعي در استقرار جمعيت -ي 

التصادي،  ّوچٌيي هشاوض حياتي ٍ حساع، هتٌاسة تا هالحظات ّاي هٌاسة ٍ استمشاس هشاوض صيست ٍ فعاليت ٍ اًتخاب هىاى - 1

  .ٍيظُ اهٌيتي ٍ پذافٌذ غيشعاهل اجتواعي، سياسي، فشٌّگي تِ

ّاي التصادي ٍ تمَيت صيشتٌاّا ٍ استمشاس هٌاسة  اعطاي هطَق اي هلي ٍ استاًي دس هٌاطك هشصي تا ّاي تَسعِ استماء فعاليت - 2

  .ًظاهي ٍ اًتظاهي هتٌاسة تا تْذيذات جوعيت ٍ تمَيت ًيشٍّاي

هذيشيت سَاًح طثيعي، حَادث ٍ هٌاتع آب ٍ سعايت ضشايط  ح خذهات ٍ استمشاس جوعيت دس وطَس تا تَجِ تِساهاًذّي سطَ  -3

  .ايوٌي تأسيسات صيشتٌايي ٍ حياتي ٍ اتٌيِ هشاوض جوعيتي ٍ ضْشّا ٍ سٍستاّا ضٌاسي جْت افضايص ضشية صهيي

اء سطح تَسعِ يافتگي هٌاطك هختلف وطَس ٍ ايجاد استم تمَيت ّوگشايي، يىپاسچگي هلي، ٍحذت ٍ پيًَذّاي اجتواعي تا - 4

  .ّاي تَسعِ ّا ٍ واًَى لطة

               الصم ّا تا تذاتيش سٍيِ تِ هشاوض استاى ّاي تي پيطگيشي اص هْاجشت - 5



 :اي ي جُاوي از طريق جايگاٌ شايستٍ مىطقٍ استفادٌ از مًقعيت ممتاز جغرافيايي در جُت كسة -ز 

اسالهي تا تمَيت ًمص آفشيٌي سياسي، التصادي،  -ايشاًي ّوىاسي تا وطَسّاي هٌطمِ ٍ جْاى تِ ٍيظُ حَصُ توذىتعاهل ٍ  - 1

  .تأهيي هٌافع هلي يا هطتشن فشٌّگي ٍ اهٌيتي وطَس دس جْت

هٌطمِ تشاي تشاًضيت تثذيل وطَس تِ هشوض عثَس ٍ هشٍس َّايي  ّاي استثاطي اصلي ٍ ضشياًي سشصهيي ٍ تمَيت ضثىِ سيلي ٍ ساُ - 2

  .هٌافع هلي ًمص هشوضيت هثادلِ اًشطي )ًفت، گاص، تشق( ٍ هخاتشات دس هٌطمِ تِ هٌظَس حفظ اهٌيت ٍ واال ٍ هسافش ٍ ًيض ايفاي

ّاي هختلف تِ ٍيظُ التصادي ٍ  ّاي هطتشن دس صهيٌِ فعاليت گزاسي ٍ جلة هطاسوت وطَسّاي هٌطمِ دس طشاحي، سشهايِ - 3

  .اي هٌافع هطتشن هٌطمِ ْت تأهييصيشتٌايي دس ج

هحيطي تا  گًَاگَى تِ ٍيظُ علوي، فشٌّگي، التصادي، ٍ صيست ّاي اي دس صهيٌِ ّاي هٌطمِ ايجاد ٍ تمَيت ًْادّا ٍ تطىل - 4

  .اسالهي -ايشاًي گيشي اص عٌاصش َّيت تْشُ

تِ خذهات پيطشفتِ استثاطي ٍ اطالعاتي تشاي پزيشش ّا  تجْيض آى ضْشّا، تٌادس ٍ جضايش هستعذ وطَس ٍ اًتخاب تعذادي اص والى - 5

  .ًمص فشاهلي

 .وطَسّا تا صذٍس خذهات فٌي، هٌْذسي ٍ آهَصضي فٌي تا هٌطمِ ٍ سايش –ايفاي ًمص هحَسي دس تعاهالت علوي  - 6

  

  .اي تًسعٍَ زيست در طرح تجذيذشًوذٌ ي حفظ محيط َا، مىاتع طثيعي يري تُيىٍ از سرمايٍ حفظ، احيا ي تُرٌ –ح 

 

 

 


