
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های خبری و تولیدات پژوهشی در بخش های زیر قابل دسترس است:فرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 محمود نانکلی پژوهشگر: 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش

 تلخيص گزارش پژوهشی ؛

 اقتصاد در دريايی صنايع جايگاه و نقش 

 ايران

 )با تاكيد بر ظرفيت هاي سواحل مکران(
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  و طرح مسالهو طرح مساله  مقدمهمقدمه  

همه  و ملي عزم دقیق، برنامه ريزی مستلزم آن منافع از بهره مندی که است الهي مواهب از سرشار منبعي دريا

 خط کیلومتر ۵۸۰۰ حدود داشتن با ايران اسالمي جمهوری. بود خواهد آن با مرتبط نهادهای و دستگاهها جانبه

 ايران. میشود محسوب دريايي کشور خزر يک دريای و عمان دريای فارس، خلیج کنار در گرفتن قرار و ساحلي

 اقتصادی، اقتدار اساس میتواند انساني، غني سرمايه و فني توانمنديهای دريا، عرصه در تاريخي حضور سابقه با

به  نقش آفريني انرژی، غني منابع ژئوپلیتیک، موقعیت. کند بنا دريايي توسعه پايه بر را خود نظامي و سیاسي

 بخشي تنها باال، اشتغالزايي و آزاد آبهای به دسترسي آسیا، غرب جنوب منطقه در جنوب  شمال کريدور عنوان

 از يكي به عنوان دريايي صنايع همچنین. دارد قرار ايران اختیار در دريا واسطه به که است هايي ظرفیت از

 را کشور اقتصاد توسعه و رشد موجبات صنعت اين به توجه که است کشور صنعتي هایحوزه راهبردی ترين

 دريا صاحب کشورهای منافع. است انكارناپذير امروز زندگي و اقتصاد در آن نقش و دريا اهمیت .میسازد فراهم

 اين براساس کشورها آن دريايي سیاست واقع در و دارد آنها فرهنگ و توانايیها نیازمنديها، با مستقیم ارتباطي

 اقتصادی، اهداف و شودمي تبیین کشورها دريايي راهبرد قالب در سیاستها اين. شودمي تدوين مشخصات

 نیروی مؤثر و صحیح به کارگیری میزان به مذکور اهداف از هريک به دستیابي. دارد به دنبال را نظامي و سیاسي

  .دارد بستگي قانوني زيرساختهای و تجهیزات و ابزار انساني،

صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمي در پژوهشي به ضرورت توجه به  دفتر مطالعات انرژی،

دريايي ايران پرداخته است که مهمترين نكات اين گزارش بصورت  توسعه و حمايت از سرمايه گذاری در صنايع

بر روی سايت  1397مورخ فروردين  1۵۸1۰تلخیص ارائه شده است اما گزارش کامل اين پژوهش به شماره 

 مرکزپژوهش های مجلس قابل دسترس عموم مي باشد.

  باالدستیباالدستی  اسناداسناد  دردر  دريايیدريايی  صنايعصنايع  جايگاهجايگاه

 دريا اقتصاد نقش وضوح به توسعه؛ ششم برنامه کلي سیاستهای درخصوص رهبری معظم مقام ابالغ به توجه با

 در دريا به مقوله توجه لزوم با مرتبط بندهای. است مشاهده قابل مقاومتي اقتصاد اهداف تحقق در محور

  :است زير شامل موارد عمدتاً مقاومتي اقتصاد اجرايي نسخه به عنوان توسعه ششم برنامه کلي سیاستهای

 الزامات رعايت با کشور جزاير و سواحل و نواحي استانها، مناطق، در ملي نقش تعیین و کار تقسیم« :  19 بند» 

 در گذاری سرمايه از دولت حمايت و ملي ثروت تولید افزايش منظور به مربوط، کلي سیاستهای چارچوب در آن

 .روستايي و يافته توسعه کمتر مناطق

 . مكران سواحل بر تأکید با خرمشهر چابهار محور در کشور جنوب دريايي اقتصاد توسعه«:  21بند » 

 . مزيت دارای های زمینه در اقتصادی مهم مناطق ايجاد و دريايي بازارهای توسعه«:  23 بند» 

 ونقل، حمل پتروشیمي، گاز، نفت، صنايع قبیل از)  صنعتي راهبردی های حوزه به دادن اولويت«:  2۸ بند» 

 نفوذ ضريب افزايش و ( کشاورزی و آب دريا، هوافضا، ارتباطات، و اطالعات فناوری ساختمان، پیشرفته، مواد

 .آنها در پیشرفته فناوريهای
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  دريايیدريايی  فناوريهايفناوريهاي  وو  صنايعصنايع

 و ساخت دريايي، ونقل حمل شامل متنوعي های حوزه به را دريايي صنايعزير  شكل مطابق میتوان کلي طور به

 گردشگری تجهیزات، و مواد تأمین نظامي، دريايي صنايع تجديدپذير، انرژيهای فراساحل، صنايع کشتي، تعمیر

  .کرد بندی تقسیم وابسته صنايع و شیالت دريايي،

 

  فراساحلفراساحل  صنايعصنايع

 آبهای از نفت استخراج و اکتشاف فناوری پیشرفت درياها، بستر در هیدروکربوری گسترده ذخاير وجود دلیل به

 کشورهای از بسیاری کار دستور در فراساحل صنايع توسعه هیدروکربوری، مشترک میادين وجود و عمیق

 2۰1۵ تا 196۵ سالهای طي دريايي میادين و خشكي از دنیا نفت تولید میزان مقايسه. است قرارگرفته پیشرفته

 و نفت تولید اساس براين. است بوده رشد به رو دريايي نفت میادين از برداری بهره روند ساله هر میدهد نشان

 جهان در اخیر دهه چند طي خشكي میادين از نفت تولید و بوده افزايش حال در عمیق دريايي میادين از گاز

 قرار سواحل يا درياها در ايران اسالمي جمهوری گاز و نفت ذخاير از توجهي قابل بخش. است مانده ثابت نسبتاً

 در. بود خواهد گسترده دريايي خدمات و نیازمند صنايع آن انتقال و برداریبهره  اکتشاف، که است گرفته

لوله  سكوها، ساخت تكنولوژی آوردن به دست با توانايي کشور جنوبي، پارس فازهای توسعه با اخیر سالهای

 به کشور حوزه، اين در نسبتاً و يافته گسترش به خوبي حوزه فراساحل ظرفیتهای سكوها، پشتیباني و گذاری

 سهم ؛آمده است دريا و خشكي در دنیا هیدروکربوری منابع توزيع که همانگونه .است رسیده خوبي پیشرفتهای

عمیق  آبهای در دريايي منابع سهم و درصد 24 حدود کم عمق دريايي منابع سهم درصد، 9 خشكي حدود

 که نشان میدهد را عمیق آبهای حوزه بر تأکید با فراساحل صنايع اهمیت موضوع اين که است درصد 67 حدود

 .شد پرداخته آن به کمتر کشور در متأسفانه

 

 رتبه و داراست را جهان گاز و نفت ذخاير بیشترين ايران درمجموع، میشود مشاهده 2 نمودار در که همانطور

 .دارد جهان کشورهای میان در را اول

 2۰14 سال ابتدای تا هیدروکربوری منابع دارندگان بزرگترين گاز و نفت ذخاير مجموع مقايسه.  2 نمودار
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 2۰14 پترولیوم، بريتیش ساالنه گزارش: مأخذ

 ۵3 و گازی میادين از درصد 17)ايران نفتي میادين از درصد 26 از بیش میدهد نشان گرفته صورت برآوردهای

 کشورهای روزافزون برداشت به توجه با. اند شده واقع دريا در( ايران مشترک گازی و نفتي میادين از رصدد

 ضروری پیش از بیش فراساحل صنايع توسعه دريايي، مشترک گازی و نفتي میادين از( قطر ازجمله)  همسايه

 شناور نیمه سكوی) سكو يک کشور، عمیق آبهای در شده نصب سكوهای تعداد حاضر حال در. میرسد نظر به

. است جكت 12۰ حدود و آپ جک نوع از سكو  ۵فارس، خلیج عمق کم آبهای در و( خزر دريای در امیرکبیر

 فعالیت بیشتر بنابراين. است کیلومتر هزار از بیش هم فارس خلیج عمق کم آبهای در دريايي گذاری لوله میزان

 به توجه با. است راه ابتدای در هنوز عمیق آبهای درخصوص و بوده عمق کم آبهای در کشور فراساحل صنايع

 شكوفايي و رشد در آن از استفاده و هیدروکربوری منابع از برداری بهره در فراساحل صنعت توسعه مؤثر نقش

  .گیرد قرار کشور صنعتي و ای توسعه سیاستهای کانون در صنايع اين است الزم کشور، صنايع ديگر

  كشتيهاكشتيها  تعميرتعمير  وو  ساختساخت

 و صنعتي توسعه عامل تواندمي که آيدمي شمار به استراتژيک صنايع از يكي شناورها تعمیر و ساخت صنعت

 سر بر سنگیني رقابت اخیر، سالهای طي . باشد مختلف جانبي صنايع رشد برای ای زمینه و کشور هر اقتصادی

 سالهای در ژاپن و کره چین، کشورهای. است داشته وجود کشتي تعمیر و ساخت بازار از بیشتر سهم تصاحب

 دهه چند طي کشورهااين . اند داده اختصاص خود به را دنیا در کشتي ساخت تناژ درصد 9۰ به نزديک گذشته

 های برنامه شده، ايجاد اشتغال همچنین و جانبي صنايع بر صنعت اين توجه قابل بسیار تأثیرات به توجه با اخیر

 ساخت زمینه در را فراواني لملليا بین سفارشات اند توانسته و اند داده قرار خود کار دستور در را ای گسترده

 نظامي تفريحي، کشتیهای انواع ساخت بر را خود توان نیز اروپايي کشورهای ديگر ازطرف .آورند دست به کشتي

 حوزه در میرسد نظر به بنابراين. میكنند کسب مسیر اين از توجهي قابل درآمدهای و کرده معطوف تحقیقاتي و

 اين در ايران فعالیت و گرفته صورت کار تقسیم نوعي جهان، مختلف کشورهای بین در کشتي ساخت صنعت

 فناوری و دانش صاحب کشورهای با مشترک همكاری های مدل و هدفمند سیاستهای و تدابیر نیازمند حوزه

 .است

 2۰14 تا 19۵۰ سالهای طي دنیا در کشتي ساخت بازار از سهم وضعیت.  3 نمودار



 

4 

 

 

 چین، کشور سه اختیار در کشتي ساخت بازار درصد 9۰ حدود درمجموع میدهد نشان 3 نمودار که همانگونه

 همچنان ولي است کاهش به رو کشتي ساخت سفارش آمار کلي طور به هرچند. است ژاپن و جنوبي کره

  .است توجه قابل صنعت اين اقتصادی جذابیت

 دريايي صنايع که نشان مي دهد 2۰2۰ سال تا دنیا سازی کشتي و فراساحل صنايع به نیاز رشد بیني پیش

 تأسیسات حفاری، های کشتي بادی، های توربین قبیل از بادی و فسیلي از اعم انرژی حوزه برای نیاز مورد

 بادی های توربین فراساحل صنايع ارزش که ای گونه به است... و کانتینربر های کشتي نفتي، تانكرهای شناور،

 ساخت حوزه در. يافت خواهد افزايش  2۰2۰ سال در دالر میلیارد ۵7 حدود به 2۰1۰ سال در دالر میلیارد 2 از

 افزايش 2۰2۰ سال در دالر میلیارد 1۰۸ به 2۰1۰ سال در دالر میلیارد ۸1 از نیز نیاز مورد ظرفیتهای و کشتي

  .کرد خواهد پیدا

 کشور، در آبي مرزهای وجود و المللي بین آبهای ترانزيتي حمايتي مزيتهای از جدای سازی، کشتي نايعص

 ازجمله که دارد وجود  دريا بخش در بیشماری فرصتهای زيرا میشود؛ نیز داخلي صنايع از بسیاری رونق موجب

 توسعه مسافر، و بار ونقل حمل صنعت پیما، اقیانوس های کشتي نگهداری و تعمیر صنعت در حضور فرصتها اين

 تولید افزايش راستای در خود کشور در کشتي ساخت به توجه. است حفاری دکلهای ساخت و بانكرينگ بنادر،

  .میباشد مقاومتي اقتصاد اصلي های شاخص از که است ايراني سرمايه و کار از حمايت و ملي

 متوسط صورت به که است تجهیزات و مواد خدمات، انواع نیازمند کشتیها و دريايي های سازه تعمیر و ساخت

 بخشهای در افزوده ارزش و اشتغالزايي ايجاد باعث عامل همین. میدهد تشكیل را آنها ارزش از درصد 6۰ حدود

 .میشود کشور دريايي صنايع با مرتبط و مختلف

 کشتي ساخت تأمین زنجیره
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 قابل درصدهایکه  میدهد نشانرا  شناورساخت يا تعمیر يک  مختلف بخشهای ارزشدر شكل باال به خوبي 

 ارزش از درصد 1۰/  3 حدود ها پروفیل و فوالدی ورق مثال عنوان به. است تجهیزات و مواد به مربوط توجهي

 اين میدهد نشان کشتي يک در رفته کار به مواد و تجهیزات تنوع. دهندمي اختصاص خود به را شناور يک

 نیز ديگر بخشهای حرکت چرخ دريايي، صنعت رونق با و داشته نزديكي ارتباط صنعتي بخشهای ساير با صنعت

 حاضر حال در. شود کشوری هر اقتصاد وضعیت بهبود و اشتغال افزايش ساز زمینه میتواند و درآمده حرکت به

 و مواد از درصد 2۰ حدود بخش اين سهم که دارد وجود کشور در تجهیزات و مواد اکثر و فوالد تأمین امكان

 اشتغال میتواند تأمین زنجیره.  داد افزايش را پتانسیل اين میتوان امكانات و نیازها به توجه اب که است تجهیزات

 زنجیره در اشتغالزايي میزان کهای گونه به باشد داشته دنبال به را کشور صنعتي توان از بهینه استفاده و جدی

 بهره و ساخت بخش در اشتغالزايي میزان که است حالي در اين است نفر 3۰۰۰ حدود کشتي خدمات و تأمین

 .است نفر 2۵ و 7۵۰ ترتیب به برداری

  دريايیدريايی  حمل ونقلحمل ونقل

 زمینه که آسیا جنوب و غرب خاورمیانه، میانه، آسیای جمله از ای منطقه کشورهای با جغرافیايي طويل مرزهای

 برای را توزيع و انبارش سامانه بالقوه نقش و آوردمي فراهم ای منطقه تجارت در ايران بنادر برای را مساعدی

 اسمي ظرفیت ، 2 جدول آمار براساس .میكند فراهم ای زيرمنطقه و ای منطقه سطح در ايران جنوبي بنادر

) 4/  ۸ معادل کشور تجاری بنادر کانتینربری ظرفیت تن، میلیون 2۰9 حدود 1394 سال در کشور تجاری بنادر

 جابجايي ظرفیت و تن میلیون 1۵ کشور نفتي ناوگان ظرفیت ،( TEU)  1يو ای تي میلیونچهار و هشت دهم ( 

   .است نفر میلیون 1۸ حدود نیز دريايي مسافر

 1394 سال در کشور بنادر قابلیتهای و ظرفیتها.  2 جدول

                                                           
 foot Equivalent Unit –TEU :Twenty  - 1است متر 6/  1 ا حدود كه فوت 20 معادل طول
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 139۵ ايران، دريايي آمارنامه: مأخذ

  جمع بندي جمع بندي 

 است گرفته قرار تأکید مورد محور دريا اقتصاد رويكرد توسعه ششم برنامه و مقاومتي اقتصاد کلي سیاستهای در

 با جنوبي سواحل توسعه کشور، جزاير و ساحلي استانهای نقش تقويت سمت به بیشتر احكام اين گیری هتج و

 افزايش رويكرد با صنعتي راهبردی های حوزه به دادن اولويت و دريايي بازارهای توسعه مكران، سواحل بر تأکید

 ۵3 و گازی میادين از درصد 17)ايران نفتي میادين از درصد 26 از بیش .است پیشرفته فناوريهای نفوذ ضريب

 و خشكي در دنیا هیدروکربوری منابع توزيع .اند شده واقع دريا در( ايران مشترک گازی و نفتي میادين از درصد

 منابع سهم و درصد 24 حدود عمق کم دريايي منابع سهم درصد، 9 حدود خشكي سهم میدهد نشان دريا

 آبهای حوزه بر تأکید با فراساحل صنايع اهمیت موضوع اين که است درصد 67 حدود عمیق آبهای در دريايي

 .است شده پرداخته آن به کمتر ايران در متأسفانه که یدهدم نشان را عمیق

 صنعت اين اقتصادی جذابیت همچنان ولي است کاهش به رو کشتي ساخت سفارش آمار کلي طور به هرچند

 ارزش میدهد نشان 2۰2۰ سال تا دنیا سازی کشتي و فراساحل صنايع به نیاز رشد بیني پیش .است توجه قابل

 و 2۰2۰ سال در دالر میلیارد ۵7 حدود به 2۰1۰ سال در دالر میلیارد 2 از بادی های توربین،  فراساحل صنايع

 در دالر میلیارد 1۰۸ به 2۰1۰ سال در دالر میلیارد ۸1 از نیز نیاز مورد ظرفیتهای و کشتي ساخت حوزه در

 بین آبهای ترانزيتي حمايتي مزيتهای از جدای سازی، کشتي صنايع .کرد خواهد پیدا افزايش 2۰2۰ سال

 بیشماری فرصتهای زيرا میشود، نیز داخلي صنايع از بسیاری رونق موجب کشور، در آبي مرزهای وجود و المللي

 پیما، اقیانوس کشتیهای نگهداری و تعمیر صنعت در حضور فرصتها اين ازجمله که دارد وجود دريا بخش در

 امر در اصلي چالش. است حفاری دکلهای ساخت و بانكرينگ بنادر، توسعه مسافر، و بار ونقل حمل صنعت

 از سطحي هر با مختلف کشورهای در دريايي ونقل حمل صنعت تأمین زنجیره پشتیباني و مستقیم خدمات
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 و جهاني مقیاس در دريايي ونقل حمل صنعت فعاالن و بنگاهها مؤسسات، ساختن پذير رقابت چگونگي توسعه،

 .است پذيری رقابت شرايط حفظ تضمین

 پیش(  روستايي توسعه و آوری ارز اشتغال، غذا، تأمین در پروری آبزی نقش به توجه با)  فائو جهاني سازمان

 پیدا افزايش 2۰3۰ سال در درصد 62 به فعلي درصد 4۵ از دريايي غذايي محصوالت سهم است کرده بیني

 آبزيان تولید افزايش راستای در مؤثر بسیار فعالیتي میتواند قفس در ماهي پرورش فناوری توسعهو  کرد خواهد

 فارس خلیج خزر، دريای مانند مستعدی آبي منابع داشتن به توجه با ايران کشورد و باش غذايي امنیت تأمین و

 .دارد را پروری آبزی نوين صنعت اين از استفاده امكان عمان دريای و

 در ايران های پتانسیل جمله از خزر دريای و فارس خلیج در( گاز و نفت) فسیلي سوخت عظیم ذخاير وجود

 قرار نام صاحب گاز و نفت ذخاير دارنده برتر کشورهای میان در را کشور اين که است انرژی استحصال زمینه

 ضرورتي گاز، و نفت صنايع از برداری بهره در تسريع و فراساحل صنايع گرفتن قرار محور لذا. است داده

 . است انكارناپذير

 ،( 1392 الي 13۸4)گذشته سال هشت روند براساس 14۰4 سال تا دريايي صنايع توسعه آينده گذاری هدف

 از درصد يک معادل يعني کشتي تعمیر و ساخت بازار از دالر میلیارد) سه و دو دهم ( 3/  2 حدود درآمد کسب

 آينده، سال 1۰ طي ايران میشود بیني پیش فراساحل صنايع احتساب به توجه با و بود خواهد جهاني بازار

 تأمین به امر اين که دارد نیاز فراساحل صنايع و شناور انواع دالر میلیارد 3/  7 حدود میانگین طور به ساالنه

 در کشور دريايي صنايع فعالیت ارزش مجموع .است نیازمند بانكي نظام و خصوصي بخش دولت، توسط مالي

 حجم میتوان مناسب های برنامه اجرای و ريزی برنامه باکه  است بوده دالر میلیون 76۰ معادل 1392 سال

 به توجه با که داد افزايش دالر میلیارد) چهار و هشت دهم (  4/  ۸ حدود به را 14۰4 افق در صنايع اين فعالیت

) يک  ۰/  1 از کشور دريايي صنعت سهم میشود بیني پیش راهبردی مختلف بخشهای در موجود ظرفیتهای

 افزايش 14۰4 سال در درصد) هفت دهم (  ۰/  7 به 139۵ سال در کشور داخلي ناخالص تولید درصددهم ( 

 برنامه و مقاومتي اقتصاد کلي سیاستهای در مندرج سیاستي اهداف به دستیابي الزمه بنابراين .يافت خواهد

 قالب در دريايي صنايع برای اولويت تعیین ازجمله دريا حوزه نهادی زيرساختهای تكمیل و اصالح توسعه، ششم

 بنیان دانش شرکتهای تقويت مزيت، دارای بخشهای در ظرفیتها توسعه و گذاری سرمايه سنواتي، های بودجه

 .است... و دريايي صنايع حوزه در

  ::سواحل مکرانسواحل مکرانمعرفی ظرفيت هاي معرفی ظرفيت هاي   

 شده فراموش گنج مکران،

 جغرافیایی موقعیت -

 ۵۸ و شمالي، عرض دقیقه 29 و درجه 31 تا دقیقه 3 و درجه 2۵ موقعیت در بلوچستان و سیستان استان

 مربع کیلومتر 1۸7۵۰2 آن وسعت. است گرفته قرار شرقي طول دقیقه 19 و درجه 63 تا دقیقه 47 و درجه

. است بلوچستان به متعلق آن مربع کیلومتر 1793۸9 و سیستان به مربوط آن مربع کیلومتر ۸117 که است،

 لحاظ به کشور های استان ترين تراکم کم از يكي و گیرد مي بر در را کشور مساحت کل درصد 11 استان، اين

 به شمال از خاکي، مرز کیلومتر 1۸۰۰ و آبي مرز کیلومتر 3۰۰ حدود داشتن با استان اين. است جمعیتي
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 محدود افغانستان و پاکستان به مشرق از و عمان دريای به جنوب از کرمان، به غرب از افعانستان، و خراسان

 دارای آبادی 6۰3۸ و دهستان 92 شهر، 16 بخش، 29 مجموعا که است شهرستان، 7 دارای استان اين. شودمي

 غربي جنوب و ايران شرقي جنوب در ساحلي سرزمیني تاريخي نظر از مكوران، يامكران  .گیردمي بر در را سكنه

 بلوچستان ايالت غربي جنوب در بال الس تا جاسک غرب در الكوهرأس از عمان خلیج طول در که است پاکستان

  . استگسترده پاکستان

  منطقه هایقابلیت و قوت نقاط -

 چابهار اقتصادی  تجاری آزاد منظقه وجود.  

 مناسب سواحل وجود.  

 ساحل امتداد در مناسب هایکرانه پس و زمین.  

 تجاری کشتیراني و ترانزيت برای عالي بسترهای وجود.  

 سپاه دريايي هایپايگاه و ارتش دريايي مناطق وجود.  

 نظامي هایيگان گسترش برای الزم شرايط وجود.  

 (خورها) کوچک هایخلیج وجود.  

 مناسب دفاعي هایقابلیت با سواحل وجود.  

 اسالمي جمهوری نظام با قبايل و طوايف سران همگرايي زمینه وجود.  

 عمان دريای در مناسب عملیاتي عمق و آزاد هایآب.  

 منطقه در ارتش هوايي پدافند و هوايي هایپايگاه وجود.  

 سیاسي تقسیمات با نظامي بندیمنطقه انطباق.  
 مکران سواحل ژئوپلیتیک جایگاه اهمیت -

 جنوبي، مرز سرتاسر در الملليبین آزاد هایآب با آن مجاورت منظقه، اين هایقابلیت ترينمهم از يكي

 از) مرکزی آسیای کشورهای با غیرمستقیم طور به و افغانستان، و پاکستان کشورهای با مستقیم همسايگي

 جز به) خشكي در محصور کشورهای اين برای پوشي چشم غیرقابل راه يک که است( ترکمنستان طريق

 با آن ترانزيتي بسترهای و توسعه هایزيرساخت متاسفانه، ولي. شودمي محسوب آزاد درياهای به( پاکستان

  .دارد چشمگیر ایفاصله جهاني، استاندارد سطح

 منطقه امر، اين. دارد قرار دنیا بزرگ ترانزيتي کريدور سه از کريدور دو مسیر در بلوچستان و سیستان استان

 ترانزيتي محور اندازیراه صورت در. کندمي مطرح شرق جنوب توسعه طرح ترانزيتي محور عنوان به را مكران

 و رضوی جنوبي، خراسان و بلوچستان و سیستان استان شهرهای از عبور با و آغاز چابهار بندر از که کشور،

 به و شد خواهد خارج محرومیت و فقر از محروم، منطقه اين شود،مي ختم میانه آسیای کشورهای به شمالي

 .کرد خواهد حرکت توسعه سوی

 علت به بندر اين. شودمي محسوب نیز جهاني تجارت جنوبي کريدور اصلي های چهارراه از يكي چابهار بندر

 ساير و ايران بین مبادالت در ایويژه جايگاه المللي،بین آزاد هایآب به دستیابي و خود استراتژيک موقعیت

 در عمیق های آب. دارد را خود خاص هایمزيت ايران، ساحلي نقاط ساير به نسبت چابهار. دارد منطقه نقاط

 بندر، اين. کند مي فراهم را بندری تاسیسات ايجاد و بزرگ های کشتي پهلوگیری شرايط چابهار، خلیج
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 و جنگ مواقع در راهبردی و سیاسي نظر از و است فارس خلیج حوضچه از خارج تجاری بندر ترينمهم

 بندری موقعیت خلیج، يک در چابهار گرفتن قرار. کند ايفا ایکننده تعیین نقش تواندمي ایمنظقه هایبحران

 .محرومند آن از دنیا، بنادر از بسیاری که بخشدمي آن به آينده در فیزيكي توسعه برای آليايده

 فارس خلیج امنیت در عمان دریای استراتژیک نقش -

 دشمنان برابر در فارس خلیج منطقه عقبه مكران، سواحل انقالب، رهبر تاکید به بنا يا عمان، دريای سواحل

 مجبور فارس، خلیج در اقدامي هرگونه برای متخاصم نیروهای که نحوی به آيد؛مي حساب به ايران ایفرامنطقه

 دقیق دفاعي ريزیبرنامه يک با عمان، دريای شمالي کرانه بر ايران احاطه به توجه با. هستند دريا اين از عبور به

  .داد قرار تنگنا در فارس خلیج در را آن و پرداخت منطقه اين در دشمن تحرکات با مقابله به توانمي

  ایمنطقهفرا  قدرت یک به ایران تبدیل در مکران سواحل نقش -

 ايران برای ایمنطقه فرا هایاستراتژی اتخاذ در تواندمي نظامي جايگاه لحاظ به ايران شرقي جنوب سواحل

 گسترش معنای به اين. ببخشد ايران دريايي نیروی به را اقیانوسي بهای آ میان تحرک توان و باشد کننده تعیین

 استراتژيک دريايي قدرت يک به آن تبديل امكان و فارس خلیج حوضچه از فراتر ايران، نظامي عملیات حوزه

 اين امكان آزاد،بهای آ به ما دادن پیوند با هند، اقیانوس و عمان دريای فارس، خلیج بسته محیط خالف بر. است

 بخش بر را ايران کنترل و نظارتي قدرت تواندمي آن توسعه و چابهار هوايي پايگاه وجود. دهدمي ما به را تبديل

 استراتژيک و اصلي هایآبراه از يكي کنترل و عمان هایکرانه آبي مرزهای .دهد افزايش هند اقیانوس شمالي

 منافع تجمیع طريق از و کندمي تضمین هند اقیانوس و فارس خلیج ورودی مبادی بر را ايران تسلط جهان،

 ديگران عهده به را منطقه امنیت تامین هزينه المللي، بین هایهمكاری طريق از امنیت تولید با ديگران،

 در ايران برای را بااليي توان که است خاصي استراتژيک عمق دارای ايران شرق جنوببهای آ و سواحل. گذاردمي

 . کندمي تضمین منطقه امنیتي دفاعي هایچالش با مقابله

 منطقه در گذاری سرمایه قانونی امتیازات -

 توان افزايش موضوع مقاومتي اقتصاد کلي هایسیاست اجرای در کشور توسعه دائمي احكام قانون 6۸ماده

 و کار تقسیم موضوع توسعه ششم برنامه کلي هایسیاست اجرای و کشور اقتصاد پذيریآسیب کاهش و مقاومت

 در گذاریسرمايه از دولت حمايت و کشور جزاير و سواحل و نواحي ها،استان مناطق، در ملي نقش تعیین

 دارای هایزمینه در اقتصادی مهم مناطق ايجاد و کشور جنوب دريايي اقتصاد توسعه يافته،کمترتوسعه مناطق

 از استفاده محلي، جامعه مندیبهره کشور، شرقي جنوب سواحل استعدادهای از برداری بهره منظور به مزيت

 عنوانبه مكران سواحل توسعه سازمان کشور، مناطق هایتعادل عدم کاهش و الملليبین فرصتهای و هاسرمايه

 مكران سواحل در توسعه هایبرنامه بر نظارت و اجراء ريزی،برنامه برای شرکتي شخصیت با ایتوسعه سازمان

 کنارک و چابهار جاسک، سیريک، میناب، هایشهرستان محدوده در سنواتي بودجه در اعتبار تأمین درصورت

 . شودمي ايجاد
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فرصت های سرمایه گذاری منطقه

:صنعت

ایجاد -
شهرک 
صنعتی 
جاسک

احداث -
صنایع 

فوالدی در 
جاسک و 

چابهار

احداث -
ید صنایع تول

آلومینیوم

احداث -
صنایع 

فروکروم

:پتروشیمی

طرح هاب -
سوم 

پتروشیمی 
نگین )

(مکران

ع ایجاد صنای-
پتروشیمی

:نفت و گاز

ه ایجاد پایان-
ر دوم نفتی د

جاسک

شبکه های-
و انتقال نفت

گاز

احداث -
پاالیشگاه

:شهرسازی

ایجاد شهر -
جدید تیس

ایجاد شهر -
جدید جاسک

توسعه ی -
شهرهای 
موجود در 

منطقه

حمل  ونقل و 
:ترانزیت

توسعه ی بنادر-

ایجاد شهر -
فرودگاهی در 

چابهار

که توسعه ی شب-
ی 

اکریدوره)ریلی
-ی شمال

-جنوب، شرق 
(غرب

توسعه  ی -
راه  ها

توسعه ی -
یبیترانزیت ترک

ایجاد پارک -
لجستیک

:گردشگری

هتل سازی-

توسعه  ی -
مجتمع ها و 
دهکده  های 

تفریحی

م اکوتوریس-
دریایی

توسعه  ی -
کالب  های 

دریایی 
ورزشی

توسعه  ی -
دهکده  های 

درمانی

:شیالت

توسعه و -
بازسازی 
ناوگان 
صیادی

پرورش -
میگو و 
آبزیان

پرورش -
ماهی در 

قفس

توسعه  ی -
یلی صنایع تبد

و فرآوری 
آبزیان

:کشاورزی

توسعه  ی -
گلخانه

توسعه  ی -
تولید 

میوه  های 
گرمسیری

توسعه  ی -
گونه  های 

گیاهی
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  منطقهمنطقه  توسعهتوسعه  اصلیاصلی  محورهايمحورهاي

 غرب به شرق و جنوب به شمال کريدورهای در کاال الملليبین ترانزيت 

 گاز و نفت هایپايانه و میادين یتوسعه 

 ايران پتروشیمي سوم هاب توسعه و ايجاد 

 مدرن هایگاهسكونت گسترش 

 فناوری و دانش الملليبین و ایمنطقه یمبادله 

 غذايي صنايع و کشاورزی شیالت، یتوسعه 

 بازرگاني و صنعتي هایزيرساخت یتوسعه 

 گردشگری و دستي صنايع یتوسعه و فرهنگي مبادالت 

 پايدار برق و آب تأمین 

 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، ارتقاء 

 اقتصادی الملليبین هایهمكاری یتوسعه و گذاریسرمايه امنیت افزايش 

   

فرصت های سرمایه گذاری منطقه

:نیروگاه و آب شیرین کن

ایجاد نیروگاه  های کوچک مقیاس-

ایجاد نیروگاه  های بزرگ سیکل ترکیبی-

ایجاد نیروگاه  های بادی و خورشیدی-

ایجاد آب شیرین کن  های کوچک و بزرگ مقیاس-


