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پروژه کارگروه توسعه زیربنایی سواحل مکران
وزارت جهاد کشاورزی
در دومین همایش بینالمللی معرفی فرصتهای سرمایهگذاری
و توسعه پایدار در سواحل مکران

براساس نظام تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران که در جلسه مورخ  1394/06/24شورای
اقتصاد به تصویب رسید و طی مصوبه شماره  76203مورخ  1393/07/01ابالغ گردید ،برنامه ششم توسعه
برنامهای جامعنگر با نگاه ویژه به موضوعات خاص است .طرح توسعه منطقه مکران که مقام معظم رهبری از آن
به عنوان گنجی فراموش شده تعبیر فرمودهاند از جمله طرح های خاص با اولویت منطقهای و از نوع عمران و
مناطق خاص است که برای رفع عدم تعادل های منطقهای و یا رفع موانع توسعه و یا ایجاد قطب توسعهای پیشنهاد
میشوند .این موضوع از ابتدای دولت یازدهم بطور جدی مطرح و برنامه ریزی و هدفگذاری و در سیاستها و
برنامهریزیها دولت دوازدهم به ویژه سیاست های اقتصادی تحت عنوان اصالحات اقتصادی دنبال گردید.
لذا در راستای برنامه اصالحات اقتصادي دولت دوازدهم با هدف دستيابي به «رشد اقتصادي فراگير ،مستمر،
اشتغالزا و ضدفقر» ،مشتمل بر اصالحات اقتصادي مورد نياز براي دستيابي به اين هدف ،براي اجرا در نيمه دوم
دهه نود ()1396-1400و با در نظرگرفتن اسناد باالدستي در كشور ،به ويژه سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و
سياستهاي كلي اصل  44قانون اساسي به منظور ايجاد اصالحات اقتصاد كالن ،دستيابي و حفظ ثبات اقتصادي
و فراهم كردن زمينه رشد پايدار و در نتیجه ثبات اقتصاد كالن و رشد اقتصادي پايدار و عدالت محور و جلوگیری
از تورم توسعه در یک منطقه خاص با درنظر گرفتن تمامی جوانب زیستمحیطی و اجتماعی منطقه مورد نظر،
طرحهای توسعهای وزارت جهاد کشاورزی به صورت جامعنگر و یکپارچه و با هدف دستیابی به امنیت غذایی
در کشور و ایجاد اشتغال و توسعه پایدار و اقتصادی درونزا و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی در كنار افزايش
برونگرايي و توسعه بخش خصوصي و در نتیجه رشد اقتصادی و در قالب طرح جامع توسعه زیربنایی وزارت جهاد
کشاورزی در سواحل مکران با همکاری مشاورین تخصصی مجرب در هر زمینه از فعالیت های متنوع زیر مجموعه
این وزارتخانه تجمیع و تلفیق و در طول کل این سواحل مطالعه و مکانیابی گردیدند.
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نتایج حاصله با عنایت به دریامحور بودن طرح توسعه سواحل مکران و دارا بودن ساحل طوالنی ،امكان دسترسي
مستقيم و استفاده از منطقه انحصاري اقتصادي  ،EEZدسترسی به آبهاي آزاد در درياي عمان ،امکان دسترسی
و بهرهبرداری آسان از منابع عظیم دریایی و ساحلی و فراساحلی و همچنین برخورداری از مرزهای خشکی عالوه
بر مرزهای آبی و همچنین تاکید بر توسعه عدالت محور و پایدار و توجه ویژه به مسائل اجتماعی و محیط زیست
منطقه ،بیانگر این موضوع هستند که طرح های وزارت جهاد کشاورزی مناسبترین و مهمترین راه حل رسیدن
به اهداف طرح توسعه زیربنایی مکران در کوتاهترین زمان ممکن خواهد بود .در واقع با توجه به اشتغال عمده
ساکنین این منطقه به کشاورزی و صیادی به عنوان قدیمیترین و اصلی ترین فعالیتهای مردم در سواحل مکران
و پیوند اجتماعی مرزنشینان و داد و ستد آنها با کشورهای همسایه از این طریق ،رشد و توجه ویژه به این بخش را
ازمسیر حرکت از روشهای سنتی به سمت صنعتی با استفاده از دانش روز و مشارکت نیروی بومی در طرح های
توسعهای ،ضروری و جزء مهمی از نقشه راه توسعه پایدار درسواحل مکران ساخته است.
طرح جامع توسعه زیر بنایی وزارت جهاد کشاورزی در سواحل مکران که بر مبنای یک طرح جامع آمایشی دریا
محور و با تاکید بر حفظ و بازسازی منابع از جمله آب و خاک به عنوان اولویت اول در تولید پایدار ،عمدتاً در
بخش های جامع کشاورزی و شیالت تهیه گردیده ،توانسته ظرفیتهای بالقوه در سواحل مکران در بخشهای
کشاورزی مانند کشت گلخانه ای و شیالتی خصوصاً آبزی پروری دریایی  ،پایانه های صادراتی و سایر اولویتهایی
که در برنامه ششم توسعه نیز بر آنها تاکید گردیده جهت عنایت الزم در توسعه پایدار این سواحل به صورت
یکپارچهسازی شده و بر اساس نقشههای مکاننمایی شده به همراه گزارشات توجیه فنی و اقتصادی اهم طرح ها،
برنامهها و پروژهها در  30الیه اطالعاتی ارائه و معرفی نماید.
بر اساس مطالعات امکانسنجی و ظرفیتسنجیهای انجام شده پهنههای وسیعی از این منطقه در دریا و خشکی
قابلیت باالیی به منظور سرمایهگذاری و توسعه در زمینه های متنوع کشاورزی و شیالتی دارند و این موضوع یکی
از نقاط قوت این طرحها به منظور توسعه عدالت محور و پایدار و جلوگیری از تورم توسعه در یک منطقه خاص
محسوب میگردد.
اهم فعالیتهای زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی که تقریبا میتوان گفت در کل پهنههای دریایی و خشکی
سواحل مکران گستردگی دارند به شرح ذیل میباشند.
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 -1حفظ و بازسازی منابع از جمله آب و خاک
راهبرد اصلی وزارت جهاد کشاورزی جهت رسیدن به امنیت غذایی ،افزايش پايدار توليد و تمرکز بر ارتقا بهرهوری
است.
به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی در تمامی طرح های خود این مهم را مدنظر و نقشه راه قرار داده و بدین
منظور طرحها و اقداماتی که اهم آنها طرح توسعه شبكه آبياري و زهكشي ،توسعه سامانههای نوین آبیاری ،توسعه
عملیات آبخیزداری ،توسعه کشتهای متراکم و گلخانهای و بازسازی ذخایر آبزیان از طریق تولید و رهاسازی آبزیان
در دریا و توسعه آبزیپروری میباشد مطالعه و آیندهنگری و اجرا نموده است.

 -2فعالیت های شیالتی
 -1-2آبزیپروری دریایی:
مزایای آبزیپروری دریایی:
 تولید باال نسبت به سایر سامانههای تولید
 کاهش هزینههای تولیدی و اقتصادی بودن طرح
 سهولت مدیریت پرورش
 پرورش در محیط طبیعی و مشابهت طعم و مزه با ماهیان صید شده از دریا
 امکان استفاده از گونههای مختلف
 امکان برداشت اختیاری همزمان با نیاز بازار از نظر اندازه و میزان
 جهت گیری صیادان از صید به آبزیپروری به منظور کاهش برداشت از ذخایر طبیعی
 جذب سرمایههای ملی و خارجی
 ایجاد فرصتهای شغلی جدید در استانهای ساحلی
ظرفیت آبزی پروری دریایی در سواحل مکران:
مطابق با برنامه ریزی انجام شده ظرفیتی برابر با  200،000تن در سال برای سواحل مکران تا افق  1404درنظر
گرفته شده است که این مقدار با توجه به اراضی دریایی و ساحلی مطالعه و شناسایی شده به میزان قابل توجهی
قابل افزایش خواهد بود.
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 -2-2پرورش میگو :
 مزایای پرورش میگو:
 ارزش میگواز نظر مواد مغذی
 صادرات و ارز آوری
 قابلیت استفاده از زمین های نوار ساحلی و فاقد ارزش کشاورزی
 اشتغالزایی در مناطق محروم
 تامین گوشت
 ایجاد کمربند امنیتی در نوار ساحلی
 توسعه و عمران مناطق محروم
 ظرفیت پرورش میگو در سواحل مکران:
ظرفیت پیش بینی شده جهت پروش میگو بیش از  150،000هزارتن در سال تا افق  1404می باشد که بدین
منظور تاکنون  80،000هکتار ارضی مستعد در این منطقه شناسایی شده که از این مقدار درحال حاضر حدود
 4000هکتار درحال بهره برداری و یا آماده بهرهبرداری و حدود  5000هکتار در دست مطالعه و یا مطالعه شده
است.
شایان ذکر است روش غالب مورد استفاده در منطقه روش نیمه متراکم بدلیل سهولت و هزینه کمتر بوده که
درصورت استفاده از سایر روش ها می توان انتظار تولید بیشتری را داشت.

 -3-2پرورش سایر آبزیان (خیار دریایی و جلبک دریایی و صدف و غیره)
طبق مطالعات انجام شده و نمونه های اجرا شده در دیگر کشور ها توام با پرورش میگو در مزارع میگو می توان
به پرورش سایر آبزیان نیز پرداخت که این امر موجب ایجاد ارزش افزوده و توجیه اقتصادی ایجاد این مزارع می
شود .بدین جهت سازمان شیالت ایران توجه ویژهای به این امر نموده و در طرحهای مزارع پرورش میگو پرورش
سایر گونههای آبزیان سازگار با این طرح را نیز پیشبینی کردهاند.
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 -4-2توسعه صید و صیادی
 توسعه صید از آب های فراساحلی
 حمایت از صیادان و شناورهای صیادی آبهای دور
 تامین امنیت دریانوردی در آبهای دور
 انجام هماهنگیهای منطقهای الزم برای حضور این شناورها در آبهای سایر کشورها برای صید و کسب
درآمد اقتصادی
 ایجاد فرصتهای جدید در صید و صیادی
 ایجاد بنادرهای شیالتی
 توسعه و تکمیل زیر ساخت های بنادر و مراکز تخلیه صید
 اصالح و بهبود ناوگان صیادی موجود

ظرفیت صید وصیادی در سواحل مکران:
با توجه به وجود بیش از  30بندر صیادی و امکان دسترسی به آبهای آزاد و اقیانوس هند و همچنین انجام
صیدهای صنعتی فراسرزمینی در سواحل مکران می توان انتظار رسیدن به ظرفیت صید  600هزار تن در سال را
تا افق  1404داشت.

 -5-2صادرات محصوالت

 اهداف و طرح ها جهت صادرات محصوالت در منطقه مکران:



استفاده از ویژگی ممتاز منطقه مکران با دارا بودن توام مرز های آبی و خاکی



ایجاد پایانههای صادراتی از طریق اختصاص بنادر منتخب جهت صادرات مانند بندر شیالتی کنارک



اختصاص منطقه بریس به عنوان بندر هاب برای توسعه شیالت



ایجاد بازارچه های مرزی صادراتی



ساماندهی و توسعه داد و ستدهای ساحل نشینان با کشور های همسایه



احداث بازارچه های مرزی صادراتی محصوالت

 انجام اقدامات اولیه به منظور راه اندازی بازار بورس تن ماهیان در منطقه آزاد چابهار
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 -6-2صنایع تکمیلی و تبدیلی شیالتی
ایجاد واحدهای تبدیلی آبزیان از بخش های مهم توسعه شیالتی و تکمیل زنجیرهی تولید درکشور محسوب
میشود که به عنوان رکن اصلی افزایش سرانه مصرف آبزیان تعریف میگردد .بستهبندي به عنوان يك ابزار كارآمد
سالهاست كه مورد نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار گرفته است .استفاده از انواع مختلف بسته بندي ضمن اينكه
قابليت نگهداري بهتري را به كاال ميبخشد در كسب سهم باالتري از بازار براي كاالي مورد نظر نيز مؤثر است.
با اجـراي اين طرح  ،ميتوان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد كه با توجه به
ماهيت صنايع غذايي بانوان ميتوانند سهم به سزايي در آن داشته باشند:
 -1سردخانه زیر صفر شیالتی و خدمات تونل انجماد
 -2احداث واحد تولید پودر ماهی
 -3سایر صنایع تبدیلی و تکمیلی شیالتی
 ظرفیت صنایع تکمیلی و تبدیلی شیالتی:
درحال حاضر بستر احداث صنایع تبدیلی با ظرفیت تولید بش از  60،000تن در سال با وسعت حدود  100هکتار
مهیا میباشد که با توجه به اراضی شناسایی شده و پتانسیلهای تولیدی در این منطقه میتوان این رغم را تا یک
میلیون تن در سال افزایش داد.
 سایر طرح های مهم:


بازیابی و بازسازی ذخایر شیالتی کشور



ايجاد زيستگاه مصنوعي آبزيان



رهاسازی آبزیان در اکوسیستمهای آبی طبیعی



تجهیز یگان حفاظت از منابع طبیعی
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فعالیتهای کشاورزی

 -1-3کشت گلخانهای
مزایای کشت گلخانهای:


تولید خارج از فصل،



امکان کنترل عوامل محیطی،



امکان کشت محصول در هر منطقه آب و هوایی،



عملکرد زیاد تولید و مرغوبیت محصول تولیدی



افزایش ارزش افزوده و ارزآوری در تولید



تنظیم بازار محصوالت کشاورزی

ظرفیت تولیدات گیاهی (ظرفیت کشت گلخانهای):
 در حال حاضر حدود  100هکتار در منطقه مکران با ظرفیت تولید حدود 28000تن در سال در قالب مجتمع
های گلخانهای و یا اراضی کشاورزی آماده بهرهبرداری می باشند و  3000هکتار موافقت اصولی گلخانه تاکنون
صادر شده که مطابق با مطالعات پتانسیل یابی و اراضی شناسایی شده حدود  15000هکتار در این منطقه می
تواند جهت کشت های گلخانه ای از طریق احداث آب شیرینکن و کنترل رواناب و سدهای موجود مورد استفاده
قرار گیرد.

 -2-3تولیدات باغی
 احداث و احیا و بازسازی نخلستانها،
 احیا و بازسازی باغات میوههای گرمسیری،
 احداث و تجهیز قرنطینههای گیاهی

 -3-3ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی
 احداث واحدهای فرآوری محصوالت کشاورزی
 احداث واحد سورتینگ و بستهبندی محصوالت باغی و زراعی و سردخانه باالی صفر
 سایر صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی
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مشوقها و حمایتهای قابل ارائه به سرمایهگذاران در زمینه فعالیت های زیرمجموعه
وزارت جهاد کشاورزی در سواحل مکران:
 ارائه خدمات کارشناسی در ارتباط با فعالیتهای مورد نظر سرمایهگذاری
 معرفی به صندوق توسعه ملی برای تنظیم قرارداد و پرداخت تسهیالت براساس طرح توجیه فنی اقتصادی
طرح
 همکاری در ثبت شرکت براساس ضوابط و معیارهای قانونی
 در اختیار قرار دادن زمین جهت سرمایهگذاری بابت فعالیتهای شیالتی (آبزیپروری ،صید و صیادی ،توسعه
بازار آبزیان و فعالیتهای مرتبط با بهبود کیفیت فرآوردههای شیالتی)
 مشارکت در آمادهسازی تاسیسات زیربنایی با توجه به ماهیت طرح ،براساس توافق و ضوابط قانونی
 معافیت مالیاتی با توجه به ضوابط و معیارهای قانونی
 تضمین سرمایه ،سرمایهگذاری خارجی وفق قانون سرمایهگذاری خارجی
 سود سرمایه حاصله قابلیت تبدیل به ارز از طریق بانک مرکزی میباشد
 تخفیف مالیاتی
 تسهیل در ورود ماشینآالت و تجهیزات مورد نیاز طرح

دبیرخانه همایش:

Summit Secretariat:

2 Floor, No. 17, 14th St., Beyhaghi Blvd.,
Argentine Sq., Tehran- Iran
)Tel/Fax: (+98 21) 88179790 (15 lines

مجری همایش

www.mokrandevelopment.ir
info@mokrandevelopment.ir

تهران ،میدان آرژانتین ،بلوار بیهقی ،خیابان
چهاردهم شرقی ،پالک  ،17طبقه دوم
تلفکس15( :خط) 021-88179790

ﺳﺎزﻣﺎن ��� و �ﻮد� ��ﻮر

