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 بسمه تعالي
 

 معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور -برادر ارجمند جناب آقای دکتر ستاری

 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور -خواهر گرامی سرکار خانم دکتر جنیدی

 معاون محترم امور زنان و خانواده رئیس جمهور -خواهر گرامی سرکار خانم دکتر ابتکار

-جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطمعاون محترم رئیس -ر کالنتریبرادر ارجمند جناب آقای دکت

 زیست 

 جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی معاون محترم رئیس -برادر ارجمند جناب آقای دکتر صالحی

 وزیر محترم کشور -فضلیبرادر ارجمند جناب آقای دکتر رحمانی

 ر محترم اطالعات وزی -االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر علویحجت

 وزیر محترم دادگستری -برادر ارجمند جناب آقای جناب آقای دکتر آوایی

 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی  -برادر ارجمند جناب آقای دکتر دژپسند

 وزیر محترم امور خارجه  -برادر ارجمند جناب آقای دکتر ظریف

 م بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزیر محتر -برادر ارجمند جناب آقای دکتر نمکی

 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی  -برادر ارجمند جناب آقای دکتر شریعتمداری

 وزیر محترم جهاد کشاورزی  -برادر ارجمند جناب آقای دکتر خاوازی

 وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  -برادر ارجمند جناب آقای امیر حاتمی

 وزیر محترم راه و شهرسازی  -رجمند جناب آقای دکتر اسالمیبرادر ا

 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت  -برادر ارجمند جناب آقای دکتر رحمانی

 وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی  -برادر ارجمند جناب آقای دکتر صالحی 

 فناوری اطالعات وزیر محترم ارتباطات و -برادر ارجمند جناب آقای دکتر آذری جهرمی

 وزیر محترم نفت -برادر ارجمند جناب آقای مهندس نامدار زنگنه

 وزیر محترم نیرو -برادر ارجمند جناب آقای دکتر اردکانیان

 وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری –برادر ارجمند جناب آقای دکتر مونسان

 زیر محترم آموزش و پرورش و –برادر ارجمند جناب آقای دکتر حاجی میرزایی

 علوم، تحقیقات و فناوری  وزیر محترم  -قای دکتر غالمیبرادر ارجمند جناب آبرادر 

 وزیر محترم ورزش و جوانان  –فربرادر ارجمند جناب آقای دکتر سلطانی

 دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور  -برادر ارجمند جناب آقای دکتر بانک

 های مجلس شورای اسالمیسرپرست محترم مرکز پژوهش –برادر ارجمند جناب آقای دکتر قاسمی 

 استاندار محترم استان هرمزگان -برادر ارجمند جناب آقای دکتر همتی
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 استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان –برادر ارجمند جناب آقای موهبتی
 

 ؛با سالم و احترام
با اصالحاتی به  22/07/1398ماده که در تاریخ  8مشتمل بر  "نطقه ساحلی مَکرانتوسعه م"به پیوست سند 

طی فرآیند انجام اصالحات سند، برای اجرای مفاد آن ابالغ  از ، پسب شورای عالی آمایش سرزمین رسیدهتصوی

 گردد.می

 
 

 

 
 با احترام مجدد

 رونوشت:   
 دفتر مقام معظم رهبري ؛ براي استحضار 
 قوه قضائيه ؛ براي استحضار 
 اسالمي ؛ براي استحضار مجلس شوراي 
 ئيس جمهور ؛ براي استحضاراول محترم رجناب آقاي دكتر جهانگيري معاون  
 دفتر رئيس جمهور و سرپرست نهاد رياست جمهوري ؛ براي استحضارجناب آقاي دكتر واعظي رئيس محترم  
 شوراي عالي امنيت ملي ؛ براي استحضار 
 محترم امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه ؛ براي اطالع جناب آقاي دكتر پورمحمدي معاون 
 ابي معاون محترم توسعه منابع انساني و پشتيباني ؛ براي اطالعسركار خانم ارب 
 معاون محترم فني،امور زيربنايي و توليدي ؛ براي اطالع جناب آقاي دكتر عدل 
 علمي،فرهنگي و اجتماعي ؛ براي اطالعجناب آقاي دكتر پوراصغري معاون محترم امور  
 و توسعه منطقه اي ؛ براي اطالعجناب آقاي دكتر رمضانپور نرگسي معاون محترم مجلس  
 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ؛ براي اطالع دبيرخانه 

 

 

 محمد باقر نوبخت 






















































