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چابهار تنها بندر اقیانوسى ایران به عنوان یکى از مهمترین بنادر دنیا به لحاظ موقعیت استراتژیک در فصل جدید 
دیپلماسى اقتصادى ایران و منطقه موقعیتى ممتاز یافته است. اگرچه در دهه گذشته ایجاد منطقه آزاد چابهار مشوق 
هاى قانونى فراوانى را براى تولید و تجارت به سرمایه گذاران فرصت حضور و بهره گیرى از این موقعیت را عرضه 
نموده است، اما کمبود زیرساخت هاى اساسى از جمله بندر با ظرفیت مناسب، راههاى دسترسى و خدمات حمل و 

نقل مانعى جدى براى بهره گیرى حداکثرى از این ظرفیت قانونى بوده است.

توجه ویژه مقام معظم رهبرى به توسعه سواحل مکران و اهتمام دولت تدبیر و امید، آهنگ توسعه زیرساختها را 
سرعت بخشیده است. در حال حاضر بندر چابهار با ظرفیت 8/5 (هشت و نیم) میلیون تن آماده بهره بردارى است، 
خط آهن چابهار به  زاهدان و اتصال به شبکه ریلى سراسرى با پیشرفت فیزیکى باالى 25 درصد با سرعت قابل 
مالحظه اى در حال اجراست. عملیات اجراى طرح هاى صنعتى ملى نظیر پتروشیمى و فوالد در منطقه آزاد آغاز شده 
است.  در سال هاى اخیر این منطقه مورد توجه ویژه سرمایه گذاران داخلى و خارجى بوده است و هر روز شاهد 
حضور  خیل عظیم سرمایه گذاران با پیشنهادات بسیار متنوع در حوزه هاى مختلف هستیم. آنچه که ضرورت دارد 
مهیا نمودن فضا، امکان استقرار و بهبود فرآیندهاى فعالیت ها با یک نقشه راه مشخص و از پیش تعیین شده است. 
سازمان منطقه آزاد چابهار در یک سال گذشته اهتمام جدى براى ترسیم این نقشه راه و فراهم نمودن بستر حضور 
براى  سرمایه گذاران در دو بعد زیرساخت ها و فرآیندها داشته است. بطور مشخص مجموعه اقدامات سازمان 
تسهیل و بهره گیرى حداکثرى از ظرفیت هاى سرمایه گذاران داخلى و خارجى به شرح ذیل قابل طبقه بندى مى 

باشند. 

مقدمه



بهبود فضاى کسب و کار با اولویت اصالح فرآیندها و ارائه خدمات تک پنجره، الکترونیکى نمودن خدمات سرمایه گذارى، 
کاهش زمان شروع کسب و کار از بیش از یک ماه به کمتر از 2 روز و استفاده از شیوه هاى نوین در امر سرمایه گذارى، 

اولویت اول سازمان بوده است.
تکمیل زیرساخت ها به شیوه نوین از طریق جذب شرکت هاى توسعه گر، تعریف شهرك هاى تخصصى، ایجاد ارتباط با 
نهادهاى تخصصى متولى تأمین زیرساخت ها، تشکیل کنسرسیوم هاى خاص زیرساختى و راه اندازى خطوط کشتى رانى 

در دستور کار سازمان است.
توسعه مقیاس فعالیت اقتصادى و تولیدى منطقه با در اولویت قرار دادن و ارائه مشوق هاى مناسب براى فعالیت هایى 

که قصد توسعه و گسترش مقیاس را دارند. 
تکمیل زنجیره ارزش تولیدات و تشکیل خوشه هاى صنعتى از طریق شناسایى حلقه هاى مفقوده زنجیره تولید و شناسایى 
مزیت براى استقرار صنایع راهبردى و تالش براى برندسازى و ارتقاء برندهاى موجود مورد توجه جدى همکاران سازمان 

مى باشد.
پایدارى و استمرار تولید از طریق گسترش بازارها و توسعه روابط اقتصادى با کشورهاى منطقه در حال پیگیرى و اقدام 
است به   این منظور دعوت از سرمایه گذاران و شرکت هاى توانمند کشورهاى هدف با رویکرد سرمایه گذارى مشترك 

داخلى و خارجى صورت مى پذیرد. 
همکارى با کشورهاى حاشیه اقیانوس هند (IORA) با هدف بهره گیرى از امکانات بازار و تولیدات این کشورها و تنظیم 
مکانیزم همکارى بین مناطق آزاد کشورهاى عضو اتحادیه که دبیرخانه مرکزى آن در چابهار به تأیید مقامات ارشد این 

اتحادیه رسیده است، فرصت بى نظیر دیگرى براى جذب سرمایه گذارى هاى جدید در منطقه است.
مجموعه تالش ها و بسترسازى هاى پیش گفته نیازمند محورهاى مشخص جذب سرمایه گذارى است. پنج محور اصلى 
براى فعالیت هاى این سازمان تعریف شده است و تمامى اقدامات ستادى و عملیاتى سازمان براى تحقق این محورها 
متمرکز شده اند: محور اول پذیرش نقش در اقتصاد ملى است که صنعت مادر پتروشیمى، فوالد و خودروسازى در آن 
هدف گذارى و دنبال مى شوند، محور دوم اثر بر اقتصاد محلى است، در این محور توسعه صنایع پایین دستى پتروشیمى 
و فوالد و صنایع مبتنى بر مزیت هاى رقابتى منطقه از جمله شیالت، صنایع بسته بندى و غذایى، صنایع معدنى و فعالیت 
هاى مبتنى بر بازار کشورهاى همسایه در دستور کار است. محور سوم بر جلب مشارکت جوامع محلى تأکید دارد. در این 
محور، توسعه فعالیت هاى گردشگرى و بهره گیرى از صنایع دستى و میراث هاى فرهنگى جامعه از طریق مهارت آموزى و 
تربیت نیروى انسانى موردنیاز صنایع در دستور کار است. محور چهارم فعالیت هاى اساسى سازمان تالش براى انتقال 
دانش و تکنولوژى از طریق گسترش ظرفیت هاى دانشگاه ها، مراکز رشد و ایجاد هسته هاى فن آور مى باشد. محور 

پنجم بر توسعه تعامالت بین المللى به ویژه کشورهاى همسایه و هدف تأکید دارد.
آنچه که در این مجموعه عرضه شده است فرصت هاى قانونى و سرمایه گذارى است که حاصل مطالعات دقیق همکاران 
سازمان با توجه به اهداف و برنامه هاى پیش گفته، تنظیم و تالش شده است تا برخى از موضوعات سرمایه گذارى مبتنى 
بر محورهاى اشاره شده متناسب با بسترهاى زیرساختى فراهم شده و مشوق هاى قانونى با قابلیت رقابت در بازارهاى 
هدف و فرمت اطالعات آن در قالب خالصه طرحهاى امکان سنجى ارایه گردد. یقیناً هر سرمایه گذارى نیازمند مطالعات 
دقیق و بررسى جزئیات اجرایى مى باشد که سازمان منطقه آزاد با تمام توان علمى و اجرایى در تحقق آنها همراه و همگام 

سرمایه گذاران خواهد بود.
سازمان  رسمى  سایت  قبیل  از  اطالعاتى  منابع  سایر  کنار  در  کتابچه  این  در  شده  ارائه  اطالعات  مجموعه  است  امید 

(www.cfzo.ir)تصویر مناسبى براى اتخاذ تصمیم صحیح در اختیار سرمایه گذاران ارجمند قرار دهد.
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ماموریت سازمانى

چشم انداز

در افق چشم انداز 20 ساله، منطقه آزاد چابهار به عنوان یک منطقه امن استراتژیک، کانون توسعه محور شرق و سواحل مکران  
عامل فعال سازي محــور   هاي ترانزیتى شمال - جنـوب و شرق - غرب، محــلى براى ورود تکنـــولوژى مــدرن، عامـلى بـراي توسـعه

 ملى - منطقه اى و پلى مستحکم در روابط  تجاري – اقتصادي، جمهوري اسالمى ایران و جهان خواهد بود.

"تالش براي ایجاد محیطى امن و جذاب به منظور حضور پررنگ سرمایه گذاران داخلى و خارجى و رونق فعالیت هاي اقتصادي در 
راستاى توسعه  پایدار شرق کشور"

اهداف

توسعه بازرگانى و حضور در بازارهاي منطقه اي و جهانى با تاکید بر بسط روابط اقتصادي با همسایگان در عرصه مبادالت تجاري 
و توسعه سرمایه گذاري هاي مشترك

انتقال و بکارگیري فناوري هاي نوین و پیشرفته و توسعه محصوالت نرم در منطقه و ایجاد و توسعه زیر ساخت هاي تحقیقاتى 
آموزشى و اجرایى مورد نیاز

کمک به ایجاد و توسعه موسسات دانش بنیان و خدمات برتر در منطقه و حمایت از آن ها تا مرحله تجاري سازي و صادرات 
محصوالت 

توسعه تولیدات صنعتى براساس نیاز شبکه ها و زنجیره هاي ارزش بخش صنعت کشور و تقاضاي بالقوه بازارهاي هدف و با لحاظ 
کردن مزیت هاى ویژه رقابتى منطقه با تاکید بر زمیـنه هاي معدنى و انـرژي با استفاده از فنـاوري هاي پیشرفته و روزآمد دنـیا 

و پیوند زنجیره هاي ارزش بین المللى 

توسعه اقتصاد دریا محور در حوزه خدمات، تاسیسات دریائى، تولیدات علمى و صنعتى متکى بر منابع دریائى
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موقعیت منطقه آزاد چابـهار

کریدورهاي  طول  در  ترانزیتى  خدمات  گسترش  براي  تمهیدات  انجام  و  لجستیکى)  هاي  (سایت  ترانزیتى  هاي  هاب  ایجاد 
ترانزیتى بین المللى و منطقه اي و بازگشائى کریدورهاي جدید از مبداء منطقه آزاد چابهار در حوزه تجارت، انرژي و خدمات 

ایجاد زیر ساخت هاي ذخیره و نـگه داري کاالهاي استراتـژیک مـورد نیاز کشور در منطقه و تـکمیل زنجیره عرضـه کـشور 
دراین زمینه ها 

کمک به تجهیز و گسترش بازار سرمایه در منطقه از طریق متنوع سازي ابزارهاي بازار سرمایه، ایجاد شیوه هاي جدید تامین مالى 
و ایجاد و توسعه انواع بورس ها

بهره برداري بهینه از امکانات و ظرفیت هاي موجود در منطقه جهت تولید و نوآوري در بخش کشاورزي و شیالتى

حفظ و نگه داري زیست بوم منطقه در ارتباط با اجراي طرح ها و برنامه هاي توسعه اي

ایجاد فضاهاي نوین کالبدي در منطقه با هدف نمایان سازي چهره اي نوین

ایجاد و توسعه گردشگري سالمت حالل 

شهر چابهار با مساحتی قریب به 17150 کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 220 هزار نفر در استان سیستان و بلوچستان و جنوبی ترین 
با آبهاي آزاد جهان یعنی اقیانوس هند قرار گرفته و تنها بندر  نقطه شرق  کشور،  در مجاورت دریاي عمان در نزدیک ترین فاصله 
اقیانوسی ایران است.موقعیت این بندر در خلیج چابهار و همچنین وجود آبهاي عمیق و بریدگی هاي طبیعی، فضایی مناسب را براي اسکله 
هاي با عمق زیاد و مختصات  لنگرگاهی مطلوب جهت پهلوگیري کشتی هاي عظیم اقیانوس پیما فراهم ساخته به طوري که این بندر از 
قابلیت تبدیل شدن به مگاپورت  برخوردار  می باشد. به بیان دیگر چابهار دروازه ترانزیت شرق ایران و یک منطقه استراتژیک براي 
توسعه  ترانزیت و صنایع محسوب می شود. این ویژگی ممتاز در دیگر مناطق ساحلی جنوب ایران و حتی کشورهاي حاشیه خلیج فارس 

دیده نمی شود.
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موقعیت چابهار در حمل و نقل بین المللی کاال

معرفى منطقه آزاد چابهار

پیکره یکم: با کـاربري تجاري، توریستـــی، خدماتـی
پیکره دوم: جهت سردخانه، کارگاه هاي غیرآالینده

پیکره سوم: مسکونی
پیکره چهارم: جهت فضاي سبز

پیکره پنجم: شامل روستاي تیس و اراضی کشاورزي

پیکره  ششم: توریستی – تفریحی
پیکره هفتم: قطب صنعتی

پیکره هشتم: فرودگـاه، پاالیشـگــاه، صنایـع سنگیـن
پیکره نهم: صنایع دریایی و تجهیزات آب شیرین کن

این منطقه داراي طرح جامع و کالبدي می باشد که از 9 پیکره به شرح زیر تشکیل شده است:

 چابهار، محل تالقی دو کریدور ترانزیتی مهم جهان به نام هاي شمال – جنوب و شرق – غرب قرار گرفته است که این امر از مهمترین 
مزیت هاي توسعه محور شرق کشور می باشد. منطقه آزاد چابهار با 140 کیلومتر مربع مساحت، بر اساس مطالعات توسعه محور شرق 

کشور با تصویب مجلس شوراي اسالمی در سال 1372 تأسیس گردید. 

منطقه آزاد چابهار با 140 کیلومتر مربع مساحت، بر اساس مطالعات توسعه محور شرق کشور با تصویب مجلس شوراي اسالمی در سال 
1372 تأسیس گردید. 
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مزیت هاى اختصاصى

موقعیت جغرافیایى راهبردى در کنار آب راه هاى بین المللى و نزدیک به خطوط بین المللى کشتیرانى

تنها بندر اقیانوسى تجارى ایران در خارج از تنگه هرمز

 CIS نقطه اتصال کریدور شرق ایران( کریدور شمال – جنوب) به آب هاى آزاد و اتصال کشورهاى محصور به خشکى

نزدیک ترین بندر به بازارهاى آسیاى میانه و افغانستان

دسترسى آسان به سوخت هاى فسیلى خاورمیانه و کشورهاى آسیاى میانه

دسترسى آسان به مصالح ساختمانى و معادن دراستان سیستان بلوچستان 

دسترسى آسان به مواد معدنى گوناگون در شرق ایران 

ارتباط چند وجهى حمل و نقل از طریق هوا، زمین و دریا 

تسهیالت فروش و اجاره بلند مدت براى سرمایه گذاران خارجى

واقع شدن در امن ترین و نزدیکترین مسیر به بازارهاى جهانى (شبه قاره هند)

نزدیکى به کشورهاى پرجمعیت در حال رشد در جنوب آسیا

واقع شدن در تنها بندر اقیانوسى ایران (چابهار) با دسترسى بالفصل به سرزمین اصلى ایران

نزدیکى به بزرگترین منابع انرژى جهان در خلیج فارس

مرکز صنایع و توسعه شرق کشور

 The Global Connecting Crossroad
 Chabahar
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تسهیالت و مزیت هاى قانونى

امکان تملک 100 درصد سهام شرکت هاى اتباع خارجى
ضمانت سرمایه گذارى ها مطابق با قانون تشویق و حمایت سرمایه گذارى خارجى در ایران

امکان سرمایه گذاري نامحدود براي اتباع ایرانى و خارجی به هر میزان امکان انتقال 100 درصد سرمایه و سود حاصل
از فعالیت اشخاص ثبت شده خارجى به خارج از کشور 

 معافیت مالیاتى 100 درصدى بر درآمد و دارایى به مدت 20 سال و قابل تمدید
 معافیت ورود ماشین آالت و مواد اولیه مصرفى واحدهاى تولیدى از عوارض ورودى گمرکى

  آزاد بودن صادرات محصوالت تولیدى در منطقه از مقررات عمومى صادرات و واردات
  معافیت گمرکى محصوالت تولیدى واحدهاى صنعتى منطقه براى صدور به سرزمین اصلى به میزان ارزش افزوده در 

  استفاده از مواد اولیه داخلى مصوب در کمیسیون ارزش افزوده
   امکان صدور محصوالت تولید شده حاصل از مواد اولیه خارجى به میزان درصد مجاز تعیین شده از سوى کمیسیون ارزش افزوده

  امکان استفاده از نیروى کار خارجى به میزان 10 درصد کل نیروى کار منطقه آزاد چابهار
  قوانین و مقررات انعطاف پذیر در زمینه نیروى کار شاغل در منطقه

  مجاز بودن تخلیه، بارگیرى، ترانزیت و ترانشیپ و معافیت آن از عوارض و حقوق گمرکى به استثناى هزینه هاى
انبار و جابه جایى

  مجاز بودن خرده فروشى کاال
  قابلیت استفاده از تسهیالت بانکى براى اجراى پروژه هاى سرمایه گذارى

  امکان تاسیس بانک و بیمه داخلى و خارجى یا شعبات آن ها
  صدور ویزاى شش ماهه براى سرمایه گذاران خارجى با قابلیت تمدید آن

  صدور روادید در فرودگاه از طریق نمایندگى وزارت امور خارجه با درخواست قبلى
  امکان بهره بردارى از زمین در پروژه ها بدون پرداخت قیمت زمین، اجاره بلند مدت یا مشارکت در پروژه ها و همچنین

  امکان واگذارى به شرکت هاى شده در ایران  



11 بنـــدر ایــرانى، چــهـاراه اتـصال جهانـــى

تخفیف در هزینه انباردارى براى کانتینرهایى که بصورت تجارى به منطقه آزاد وارد مى شوند.
تخفیف در هزینه تجهیزات بندرى براى کانتینرهایى که بصورت دریایى به منطقه آزاد حمل مى شوند.

تخفیف در هزینه انباردارى کاالهاى صادراتى و ترانزیتى وارد به منطقه آزاد
تخفیف حمل از مبداء به میزان 10٪ ارزش سیف کاال 

تخفیف در نمایندگى و خدمات پس از فروش به میزان 10٪ ارزش سیف کاال
معافیت مالیاتی بمدت 20 سال از تاریخ بهره برداري براي کلیه فعالیت هاي اقتصادي

معافیت از هزینه هاى انباردارى در چابهار به مدت سه ماه براى کاالهاى تجارى 

تسهیالت

  ارائه تسهیالت ارزش افزوده جهت واردات کاال به سرزمین اصلى از طریق منطقه آزاد چابهار 
  ارائه تسهیالت در خصوص مابه التفاوت هزینه حمل کاال

  صدور گواهى مبدا مورد تائید گمرکات کشور
  صدور قبض انبار قابل معامله و قبض انبار تفکیکى مورد تایید گمرکات کشور توسط سازمان

  عدم متروکه شدن کاال در انبارهاى منطقه آزاد چابهار

تخـفیفات

Chabahar
Free Zone



بنـــدر ایــرانى، چــهـاراه اتـصال جهانـــى12

زیـرساخت ها و امکانــات ارتـباطى
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سه محور اصلی ارتباطى به شبکه جاده اي کشور متصل به محورهاى ترانزیتى کشور:  

1. محور چابهار – ایرانشهر – زاهدان به سمت مرزهاى شرقى (افغانستان) و شمال شرق ایران 
(کشورهاى آسیاى میانه)

2. محور چابهار- ایرانشهر – کرمان  به سمت مرزهاى شمالى و شمال غرب و غرب ایران
 (کشورهاى اروپائى)

3. محور چابهار – جاسک – بندر عباس به سمت مرزهاى جنوب غربى 

داراى دو بندر تجارى با مجموع ظرفیت 8,5 میلیون تن در سال مى باشد. 

ارتباطات جاده اى

ارتباطات دریایى
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مشخصات اسکله ها

 منطقه آزاد چابــهار

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

265

150

150

150

150

235

45

45

45

45

53

15

15

15

15

53

30

30

30

30

شهید بهشتى

شهید بهشتى

شهید بهشتى

شهید بهشتى

شهید بهشتى

شهید بهشتى

شهید کالنترى

شهید کالنترى

شهید کالنترى

شهید کالنترى

شهید کالنترى

100000

80000

25000

25000

25000

25000

30000

2500

2500

2500

2500

-16

-14

-9

-9

-8,5

-8

-11

-5

-4,5

-2

-2

1396

1383

1362

1362

1362

1362

1376

1362

1362

1362

1362

 کاربرىسال احداث           آبخور(متر)   ظرفیت(تن) عرض(متر)طول(متر)        شماره اسکله نام بندر

چند منظوره

چند منظوره

چند منظوره

چند منظوره

نفتى

کاالهاى عمومى

کاالهاى عمومى لنجها

کاالهاى عمومى لنجها

کاالهاى عمومى لنجها

کاالهاى عمومى لنجها

ظرفیت(تن)

طرح توسعه
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امکانات اسکله اى

دروازه طالیى براى حمل و نقل و تجارت

احداث 5 پست اسکله شامل 2 پست اسکله کانتینرى و 3 پست اسکله کاالى عمومى به طول 1700 متر با اجراى عملیات الیروبى به 
میزان بیش از 14,5میلیون مترمکعب، استحصال 203 هکتار زمین از دریا، احداث 1650 متر موج شکن، تولید بیش از 23 میلیون 
عدد و نصب 27 هکتار بلوك روسازى، اجراى بیش از 100 هکتار ساببیس و  ساب گرید روسازى، اجراى بیش از 155 هکتار تراکم 
دینامیکى و ایرونینگ، اجراى 130 هکتار CBM4، اجراى  45 کیلومتر تاسیسات زیر زمینى، اجراى 6 کیلومتر دایک حفاظتى، اجراى 
215 اصله شمع درجا، احداث بیش از 4200 مترمربع ساختمان و سازه و تامین و نصب 42 فندر و بوالرد و نتیجه آن افزایش ظرفیت 

بندر از 2,5 به  8,5 میلیون تن در سال در حال تحقق مى باشد.



HP4400

HP3200

HP2374

HP1632

HP1576

HP1600

  HP200

  HP400

..............

..............

یادگار

ثوره

رمضان

خضراء

هادى 9

قایق ناجى 5

قایق فایبرگالس

قایق رعد

بارج سرداب

بارج سه خن پیشین

یدك کش

یدك کش

یدك کش

یدك کش

راهنما بر

تجسس و نجات

گشت

گشت

سوخت و آبرسان

خدمات سبک سازى

36 تا 100

60

60

35

25

45

35

لیبهر- فانتوزى

لیبهر

تادانو

کاتو

PPM

فانتوزى

کالمار-کاترپیالر

جرثقیل موبایل ساحلى

جرثقیل موبایل محوطه اى

جرثقیل موبایل محوطه اى

جرثقیل موبایل محوطه اى-جاده اى

جرثقیل موبایل محوطه اى-جاده اى

ریچ استکر

تاپ لیفتراك

5

2

1

1

3

3

2

تجهیزات دریایى

تجهیزات جست وجوى دریایى

فاصله دریایى چابهار با بنادر مهم جهان 

Type of activity                      Engine power                 Vessel Name

2 فروند

1 فروند

5 عدد

        نام بندر          مسقط          کراچى          شارجه          قطر          بمبئى          کویت          سنگاپور        کیپ تان    هنگ کنگ      پوسان        شانگهاى        مانیل         یوکوهاما      هامبورگ       سیدنى

تجهیزات خشکى

تجهیزات دریـــایى و خشکى

بالگرد( هالل احمر و ارتش جمهورى اسالمى ایران)

شناور ناجى(5)

همیاران ناجى

نام تجهیزات                                                                       تعداد                                            

  نام شناور                     قدرت موتور          نوع فعالیت    
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      نوع دستگاه                              برند                       تعداد          ظرفیت(تن)          



وجود فرودگاه بین المللى جهت تردد بار و مسافر با قابلیت صدور ویزا با بیش از 55 پرواز در ماه

طرح اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی کشور در حال ساخت و در آینده نزدیک قابل بهره بردارى  مى باشد.(هم اکنون با 30٪ پیشرفت 
فیزیکى در حال انجام مى باشد.)
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ارتباطات هوایى

ارتباطات ریلى
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امکانات زیرساختى در دسترس منطقه آزاد چابهار 

آب

برق

مخابرات

گاز و سایر منابع سوختى

وجود آب شیرین کن کنارك، آب شیرکن تیس در حال فعالیت و برنامه هاى در حال اجراى توسعه تولید آب شیرین 
از دریا در قالب هاى طرح هاى متعدد در محدوده شهرستان و منطقه آزاد چابهار

وجود سه سد بزرگ تامین آب در شهرستان چابهار 

متصل به شبکه فیبرنورى و ارائه خدمات مخابراتى مدرن توسط شرکت مخابرات ایران و شرکت هاى خصوصى 

متصل به شبکه برق سراسرى ایران (خط 230 کیلو بایت)
وجود نیروگاه هاى برق ایرانشهر ، چابهار و کنارك با ظرفیت 350 مگا وات در حال توسعه تا 500 مگا وات

پروژه هاى تولید برق برنامه ریزى شده در قالب توسعه صنایع سنگین در محدوده منطقه آزاد چابهار

در حال اجرا بودن طرح ایجاد خط لوله گاز از محل خط لوله صلح براى مصارف صنعتى وخانگى و توسعه صنایع 
انرژى بر به ویژه پتروشیمى

امکان ارائه سایر سوخت هاى فسیلى با قیمت هاى پایین تر از قیمت هاى جهانى در آینده نزدیک
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مرکز همایش ها و نمایشگاه بین المللى سازمان منطقه آزاد تجارى – صنعتى چابهار در زمینى به مساحتى بالغ بر 28,676 متر مربع
 با مشخصات ذیل آماده ارائه خدمات جهت برپایى نمایشگاه هاى عمومى و تخصصى و همایش هاى منطقه اى، ملى و بین المللى مى باشد:

 13,000 مترمربع پارکینگ
5,396 متر مربع بناى اصلى

10,280متر مربع شامل 1,500 مترمربع فضاى برگزارى جشن ها و اقوام در محوطه باز و 8,780 مترمربع محوطه سازى، فضاى سبز
 نمازخانه، سرویس هاى بهداشتى، معابر و آالچیق ها

مرکز همایش هاى بین المللى چابهار داراى یک سالن همایش اصلى و سه سالن کنفرانس جانبى مى باشد.

61

100

128

511

54

56

30

27

60

24
55

61

31 مورد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

  مساحت کل (مترمربع)  تعداد صندلى      فضاى موجودردیف 

نمایشگاه بین المللى منطقه آزاد چابهار

مساحت کل فضاهاى موجود در سالن همایش

سالن همایش

VIP سالن کنفرانس

سالن کنفرانس شماره یک

سالن کنفرانس شماره دو

تاالر انتظار

راهرو تاالر انتظار منتهى به رواق

سالن انتظار VIP پشت سالن همایش

اتاق فرمان پشت سالن همایش

اتاق ترجمه دو زبانه پشت سالن کنفرانس شماره یک و دو

اتاق ترجمه همزمان 5 اتاق براى 5 زبان مختلف و یک اتاق مسئول

تعداد سرویس هاى بهداشتى بیرون و داخل ساختمان ها
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351656
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ارتقاء منطقه آزاد چابهار و تبدیل آن به کانون اصلى حمل و نقل ترانزیت در چهارچوب توسعه محور شرق کشور و 

توسعه سواحل مکران

اتصال به شبکه سراسرى ریلى کشور

اتصال به شبکه سراسرى برق کشور و امکان اتصال به شبکه سراسرى گاز کشور (به زودى)

امکان احداث صنایع پایین دستى با شروع به کار صنایع سنگین از جمله پتروشیمى، فوالد و خودرو

احداث فرودگاه بین المللى

احداث شهرك هاى تخصصى (از جمله صنایع شیالتى و آبزیان، خرما ، مواد غذایى و...)

قطب صنایع شیالتى و آبزى پرورى

امکان بهره بردارى از تنها بندر اقیانوسى کشور با ظرفیت سالیانه 8/5(هشت و نیم) میلیون تن و قابل افزایش

تا ظرفیت هاى باالتر و امکان پهلوگیرى کشتى هاى با ظرفیت 100 هزار تن

امکان سرمایه گذارى در قطب خودرویى با نگاه صادرات گرا



Future opportunities in-
Chabahar Port & Chabahar Free Zone

تعرفـه هـاى سرمایه گـذارى

1

2

3

4

5

6

 یکم تجارى 

کارگاهى 

مسکونى 

صنعتى پیکره هفتم 

پیکره نهم (تاسیسات آب شیرین کن)

1- اجراه به شرط ساخت، بهره بردارى 
(BOO) و تملک

2- مشارکت و سرمایه گذارى مشترك در
(EPC)ساخت و بهره بردارى

3- واگذارى قطعى زمین در پروژه هاى
کلیدى با حجم سرمایه گذارى باال

ردیف                             نوع کاربرى               قیمت فروش هر مترمربع زمین (ریال)                           نحوه واگذارى اراضى

قیمت فروش اراضى با کاربرى هاى مختلف در محدوده منطقه آزاد چابهار

نرخ اجاره زمین به میزان 2 تا 5 درصد قیمت فروش بصورت ساالنه مى باشد. 

حق الثبت تاسیس و انحالل شرکتهاى گردشگرى - صنعتى

حق الثبت تاسیس و انحالل شرکتهاى خدماتى، بازرگانى، ترانزیت و حمل و نقل

 50 برگى

200 برگى

400 برگى

پلمب دفاتر تجارى اشخاص حقیقى و حقوقى

هزینه هاى ثبتى

بنـــدر ایــرانى، چــهـاراه اتـصال جهانـــى22

از 14,400,000 الى 27,600,000 

از 4,200,000 الى 4,800,000 

از 8,000,000  الى 12,000,000

 200,000

بر اساس تعیین قیمت کمیته ارزیابى زمین  

هزینه ثبت شرکـــت و مجــوزهـــا

4,800,000

5,800,000

600,000

1,000,000

1,500,000

1,000,000

تقاضاى تعیین نام و تمدید شرکتها و موسسات

ثبت اظهارنامه شرکتها در دفاتر تجارى

پاسخ استعالمات ثبتى اشخاص حقیقى و حقوقى

روزنامه رسمى براى آگهى تغییرات، تصمیمات، انحالل، عالوه بر هزینه روزنامه رسمى اعالمى از طرف روزنامه

روزنامه رسمى براى آگهى تاسیس عالوه بر هزینه روزنامه رسمى اعالمى از طرف روزنامه

             شـــــــرح                                                                          تعــرفه (ریال)

صنعتى پیکره هشتم 

از 310,000 الى 750,000 

تغییرات و تصمیمات شرکتها و موسسات اشخاص حقیقى به جزء تغییر در افزایش سرمایه

200,000

1,000,000

200,000

500,000

3,800,000

3,800,000

1,500,000

حق الثبت تاسیس و انحالل مؤسسات

حق الثبت ثبت نام و انحالل بازرگانان



خدماتى

صنعتى

گردشگرى

تجارى

ترانزیت

2,800,000 ریال (تا سقف 1,000 مترمربع) 

2,600,000 ریال (تا سقف 2,000 مترمربع)

2,800,000 ریال (تا سقف 1,000 مترمربع)

3,000,000 ریال (تا سقف 500 مترمربع)

2,800,000 ریال (تا سقف 1,000 مترمربع)

باالتر از 1,000 مترمربع، مترى 9,775 ریال محاسبه میگردد

باالتر از 2,000 مترمربع، مترى 4,025 ریال محاسبه میگردد

باالتر از 1,000 مترمربع، مترى 5,347 ریال محاسبه میگردد

باالتر از 500 مترمربع، مترى 83,375 ریال محاسبه میگردد

باالتر از 1,000 مترمربع، مترى 9,775 ریال محاسبه میگردد

1

2

3

4

5

ردیف          نوع مجوز                           قیمت پایه                                                                      تعرفه بر مبناى هر متر مربع 

تعرفه صدور مجوز و پروانه بهره بردارى

بر اساس نوع مصرف و قطر انشعاب

بر اساس نوع مصرف و قدرت انشعاب تعرفه مطابق سرزمین اصلى ایران

یک خط تلفن

هزینه هاى عمومى 
      نوع هزینه                                                      نام هزینه                                                                          قیمت پایه

آب 

برق

مخابرات

5/000/000 ریال

از پایه 25/000 ریال به باال

23 بنـــدر ایــرانى، چــهـاراه اتـصال جهانـــى

550,000 ریال 





Chabahar Free zone

پروژه هاى پیشنهادى



خدماتى رفاهى   
احداث بیمارستان تخصصى



                                                        بخش: خدماتى رفاهى                                                           زیر بخش: درمانى 
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 نوع پروژه:       تاسیسى                توسعه اى تکمیلى
  ساختار حقوقى شرکت:   دولتى                 غیر دولتى               غیردولتى عمومى

سایر          

اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذارى قابل بازنگرى است.

عنوان پروژه: احداث بیمارستان تخصصى

نوع فعالیت: خدمات درمانى                                     محل: منطقه آزاد چابهار
بخش : خدماتى رفاهى                                             زیر بخش : درمانى

شرح پروژه: هدف از اجراى پروژه ایجاد و احداث بیمارستان خصوصى با ظرفیت 128 تخت مى باشد 
براى اجراى پروژه قطعه زمینى به مساحت ده هزار متر مربع مورد نیاز است. زیربناى مورد نیاز براى 
اجراى طرح 16995 متر مربع درهشت طبقه فرض شده است که حدودا 750 متر آن جهت تاسیس 
فضاى  مترمربع   3000 میزان  به  همچنین  است  شده  لحاظ  فاضالب  تصفیه  سیستم  و  موتورخانه 

پارکینگ، فضاى سبز و سایر موارد درنظر گرفته شده است.  

معرفى پـروژه           

به هدف ارائه  ظرفیت سالیانه: جذب 100تخت خوابه خدمات درمانی در سال که عمدتاً 
الخصوص  علی  همسایه  کشورهاي  از  بیمار  گردشگر  جذب  و  درمانی  توریسم  خدمات 

کشورهاي عربی حوزه خلیج فارس و کشور پاکستان و افغانستان می باشد.

میزان دسترسى به مواد خام داخلى: %90           خارجى: 10%  

فروش: بازار داخلى %55                                                    درصد مورد انتظار فروش در بازار خارجى 45%

برنامه زمانبندى: 3 سال

وضعیت پروژه:  

وضعیت پـروژه           

زمین مورد انتظار2هکتار مى باشد.
طول عمر مفید براى اجراى پروژه 25 سال مى باشد.

مطالعات امکان سنجى براى این طرح انجام شده است.
زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذارى به سرمایه گذار مى باشد.

تمام مجوزات مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر مى گردد.
تسهیالت زیر ساختى (برق، آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...) فراهم شده است.

ماشین آالت، تجهیزات و نیز شرکت هاى سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجى تعریف شده است.

:(IRR) 33- نرخ بازده داخلى%

- میزان سرمایه ثابت: 650000 میلیون ریال                    - نرخ بازده سرمایه: 30%               
- میزان سرمایه در گردش:  187520 میلیون ریال           - دوره بازگشت سرمایه(PBP): 3,1 سال

- ارز خارجى مورد نیاز:                                                        - ارزش حال خالص(NPV): 986736 میلیون ریال
- کل حجم سرمایه گذارى:837520 میلیون ریال

ساختار مالى           



خدماتى رفاهى   
احداث فرودگاه
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میزان دسترسى به مواد خام داخلى: %65    خارجى 35% 

:(IRR) 48- نرخ بازده داخلى%

 فروش: درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلى                                   درصد مورد انتظار در بازار خارجى

                  برنامه زمانبندى : 4 سال

- میزان سرمایه ثابت: 5000 میلیارد ریال                        - نرخ بازده سرمایه: 35%               
- میزان سرمایه در گردش: 2000 میلیارد ریال                - دوره بازگشت سرمایه(PBP): 5 سال

- ارز خارجى مورد نیاز:                                                       - ارزش حال خالص(NPV): 2370 میلیارد ریال
- کل حجم سرمایه گذارى: 7000 میلیارد ریال

 نوع پروژه:       تاسیسى                توسعه اى تکمیلى
  ساختار حقوقى شرکت:   دولتى                 غیر دولتى               غیردولتى عمومى

وضعیت پروژه:  

وضعیت پـروژه           

ساختار مالى           

سایر          

زمین مورد نظر به میزان 250هکتار مى باشد.
طول عمر مفید براى اجراى هر پروژه 30 سال مى باشد.

مطالعات امکان سنجى براى این طرح انجام شده است. 
زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذارى به سرمایه گذار مى باشد. 

تمام مجوزهاى مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر مى گردد.
در این پروژه سازمان آمادگى مشارکت با سرمایه گذار را دارد.

تسهیالت زیر ساختى (برق، آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...)فراهم شده است.
ماشین آالت، تجهیزات و نیز شرکت هاى سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجى تعریف شده است.

عنوان پروژه: احداث فرودگاه
بخش: خدماتى رفاهى                                                      زیر بخش: خدمات فرودگاهى

نوع فعالیت: حمل نقل هوایى بار و مسافر                            محل: منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه: با توجه به اهمیت داشتن یک شهرك فرودگاهی در مناطق استراتژیکی همچون چابهار که 
نقطه اتصال اقتصاد کشورهاي افغانستان و آسیاي میانه و نیز به عنوان پل ارتباطی اقتصادهاي شرق 
و غرب تلقی میگردد الزم است تا به هدف ارائه انواع خدمات فرودگاهی اعم از جابجایی پرواز، ارائه 
عبوري،  نگهداري هواپیماهاي  و  تعمیر  مواد غذایی(کترینگ)، خدمات  تامین  خدمات سوخت رسانی  
به  دارویی  و  غذایی  هاي  فرآورده  همچون  حساس  کاالهاي  مجدد  صادرات  و  مسافر  و  بار  جابجایی 
بازارهاي هدف که در آن فاکتور زمان ارزش باالي دارد نسبت به احداث این پروژه اقدام شود چون 
بدون داشتن فرودگاهی فعال و استاندارد توسعه هیچ یک از شاخص هاي تجاري، گردشگري، صنعتی 
و حمل و نقل ترانزیتی در این منطقه امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین تمام فرودگاه هاى کشور با توجه 
به تاثیر در شهر مربوطه، اقتصادى هستند اما اگر وضعیت اقتصادى فرودگاه هاى کشور از منظر درآمد 
- هزینه اى مد نظر باشد باید گفت در حال حاضر تنها دو فرودگاه بین المللى امام خمینى(ره) و بین 

المللى هاشمى نژاد مشهد سودده هستند و حتى فرودگاه مهرآباد سودده نیست.

معرفى پـروژه           

ظرفیت سالیانه: 1،000،000 ( یک میلیون ) مسافر و نیز  2،000،000 تن بار در سال

اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذارى قابل بازنگرى است.



           
           گـــردشگرى

کمپینگ
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میزان دسترسى به مواد خام داخلى: 100%           

:(IRR) 33- نرخ بازده داخلى%

فروش: درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلى%70                   درصد مورد انتظار در بازار خارجى 30%

برنامه زمانبندى: 2 سال

- میزان سرمایه ثابت: 15000 میلیون ریال                           - نرخ بازده سرمایه: 27%               
- میزان سرمایه در گردش: 2000 میلیون ریال                     - دوره بازگشت سرمایه(PBP): 3 سال

- ارز خارجى مورد نیاز:                                                            - ارزش حال خالص(NPV): 5679 میلیون ریال
- کل حجم سرمایه گذارى:17000 میلیون ریال

 نوع پروژه:       تاسیسى                توسعه اى تکمیلى
  ساختار حقوقى شرکت:   دولتى                 غیر دولتى               غیردولتى عمومى

وضعیت پروژه:  

وضعیت پـروژه           

ساختار مالى           

سایر          

 
زمین مورد نظر به متراژ 3 هکتار مى باشد.

طول عمر مفید براى اجراى پروژه 20 سال مى باشد.
مطالعات امکان سنجى براى این طرح انجام شده است.

زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذارى به سرمایه گذار 
مى باشد.

تمام مجوزهاى مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر مى گردد.
تسهیالت زیر ساختى (برق، آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...) فراهم شده است.

ماشین آالت، تجهیزات و نیز شرکت هاى سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجى تعریف 
شده است.

اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذارى قابل بازنگرى است.

عنوان پروژه: کمپینگ
                 بخش: گردشگرى                                                                 زیر بخش: خدمات تفریحى 

نوع فعالیت: ارائه خدمات رفاهى                                          محل: منطقه آزاد چابهار

شرح پروژه: با توجه به وجود پتانسیل هاى گردشگرى در چابهار و نواحى اطراف آن ضرورت 
دارد جهت استقرار گردشگران جنب مکانهاى گردشگرى تحت عنوان کمپینگ با کلیه امکانات 

آماده سازى و تجهیز گردد.   

معرفى پـروژه           

ظرفیت سالیانه: پذیرش 100مهمان در روز  



           
           گـــردشگرى

احداث مرکز تفریحات دریایى
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عنوان پروژه: لوله کامپوزیت     
بخش: صنایع پایین دستى پتروشیمى                                    زیر بخش: شیمیایى              

خدمات تولیدى: اب و فاضالب، نفت                                       محل: منطقه آزاد چابهار

                   برنامه زمانبندى: 2 سال

شرح پروژه: با توجه به نوع آب و هوا و خورندگى باالى این منطقه و مناطق ساحلى در کشورهاى همسایه، این 
نوع ورق ها در صنایع انتقال آب و فاضالب، نفت و گاز و پتروشیمى و همچنین ایجاد سردخانه ها و سوله هاى 
ویژه کاربرد صنعتى دارد. لذا به دلیل نرخ باالى توسعه صنعتى و عملیات عمرانى اجراى این پروژه در منطقه آزاد 

چابهار صرفه اقتصادى دارد.   

وضعیت پروژه:  

معرفى پـروژه           

وضعیت پـروژه           

ساختار مالى           

ظرفیت سالیانه: 6000 تن لوله grp، 2000 تن grv ،1500تن در سال انواع اتصاالت چند سازه 

میزان دسترسى به مواد اولیه: داخلى 100%      

شیمیایى Chemical

بندر ایرانـى چهاراه جهانـى Chabahar Plus: Iranian Port, Global Cross3 3 بنـــدر ایــرانى، چــهـاراه اتـصال جهانـــى

 نوع پروژه:       تاسیسى                توسعه اى تکمیلى
  ساختار حقوقى شرکت:   دولتى                 غیر دولتى               غیردولتى عمومى

اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذارى قابل بازنگرى است.

عنوان پروژه: احداث مرکز تفریحات دریایى
بخش: گردشگرى                                                           زیر بخش: خدمات تفریحى 

نوع فعالیت: ارائه خدمات تفریحى                                      محل: منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه: این پروژه در منطقه آزاد چابهار مى تواند به رشد تقاضاى استفاده از قایق ها و کشتى هاى 
تفریحى کمک نموده و تنوع فعالیت هاى ساحلى تدراك دیده شده را افزایش دهد. از دیگر اهداف 
ساخت این پروژه استفاده براى ماهیگیرى و غواصى گردشگرى ساحلى و بهبود نماى شهرى مى باشد. 
همچنین با الگوبرداري از کشورهاي همچون بنگالدش و کشمیر هند براي آن سري از گردشگرانی که 
بجاي اسکان در هتل هاي ثابت دوست دارند تمام مدت اقامت خود را در داخل شناورهایی چوبی یا 
فایبرکالسی که بصورت سویت هاي یک تا سه خوابه طراحی شده بگذارانند و در طول این مدت عالوه بر 
اسکان همزمان به فعالیت هایی همچون غواصی، ماهیگیري و غیره بپردازند. همچنین تعدادي از این 
از  به یکی  بار  بود هر یک ساعت یک  بر روي آب خوهند  به رستوران هاي شناور  را تبدیل  شناورها 
ایستگاه هاي اسکله اي نزدیک و مشتریان جدیدي را سوار خواهند نمود و در طول این مدت عالوه بر 
سرو غذاهاي که به صورت زنده در همان شناور جلوي چشم مسافران صید می گردند نسبت به برگزاري 

انواع فعالیت هاي تفریحی و هنري اقدام خواهد شد.

معرفى پـروژه           

ظرفیت سالیانه: جذب روزانه 70 گردشگر در روز  

میزان دسترسى به مواد اولیه: %70            خارجى 30% 

 فروش: درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلى  %100                       درصد مورد انتظار در بازار خارجى

برنامه زمانبندى اجراى طرح : 1,9 سال

وضعیت پروژه:  

وضعیت پـروژه           

زمین مورد نظر به متراژ 2 هکتار مى باشد.
طول عمر مفید براى اجراى هر پروژه 20 سال مى باشد.

مطالعات امکان سنجى براى این طرح انجام شده است. 
زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذارى به سرمایه گذار مى باشد. 

تمام مجوزهاى مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر مى گردد.
ماشین آالت، تجهیزات و نیز شرکت هاى سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجى تعریف شده است.

:(IRR) 270- نرخ بازده داخلى%

- میزان سرمایه ثابت: 37300 میلیون ریال                            - نرخ بازده سرمایه: 30%               
- میزان سرمایه در گردش: 24300 میلیون ریال                   - دوره بازگشت سرمایه(PBP): 3,3 سال

- ارز خارجى مورد نیاز:                                                             - ارزش حال خالص(NPV): 6717 میلیون ریال
- کل حجم سرمایه گذارى: 61600 میلیون ریال و دو میلیون دالر

ساختار مالى           

سایر          



           
           گـــردشگرى

احداث مرکز ورزشهاى آبى



35 بنـــدر ایــرانى، چــهـاراه اتـصال جهانـــى

 عنوان پروژه: احداث مرکز ورزشهاى آبى

                                                        بخش: گردشگرى                                                                  زیر بخش: خدماتى تفریحى 
نوع فعالیت: ارائه خدمات تفریحى                                     محل: منطقه آزاد چابهار

میزان دسترسى به مواد اولیه: داخلى 100 درصد 

:(IRR) 29- نرخ بازده داخلى%

فروش: بازار داخلى %70                                                    درصد مورد انتظار فروش در بازار خارجى 30%

برنامه زمانبندى: 2 سال

شرح پروژه: ورزشهاى آبى از مفرح ترین ورزشها مى باشند که عالوه بر پرکردن اوقات فراغت باعث نشاط و 
بیشمار دراین زمینه و  و وجود استعدادهاى  منطقه  بودن جمعیت  به جوان  توجه  با  نیز می گردند.  تندرستى 
همچنین یکى از جاذبه هاى گردشگرى به خصوص براي ساکنین فالت مرکزي ایران این مرکز می تواند مشتریان 
زیادي را به خود جذب نماید. عالوه بر کمبود مراکز تفریحی دریا محور در این منطقه آزاد و همچنین مهارت موجود 
در جوانان ساحل نشین چابهار و کنارك که در طول سالیان از نیاکان خود به ارث برده اند، ضرورت ایجاد یک 

مرکز ورزشهاى آبى مدرن را در این منطقه دو چندان نموده است. 

- میزان سرمایه ثابت: 76700 میلیون ریال                          - نرخ بازده سرمایه: 30%               
- میزان سرمایه در گردش:  23400 میلیون ریال                 - دوره بازگشت سرمایه(PBP): 3,3 سال

- ارز خارجى مورد نیاز: 2 میلیون دالر                                     - ارزش حال خالص(NPV): 10034میلیون ریال
- کل حجم سرمایه گذارى:100100میلیون ریال و 2 میلیون دالر

 نوع پروژه:       تاسیسى                توسعه اى تکمیلى
  ساختار حقوقى شرکت:   دولتى                 غیر دولتى               غیردولتى عمومى

وضعیت پروژه:  

معرفى پـروژه           

وضعیت پـروژه           

ساختار مالى           

سایر          

زمین مورد انتظار2هکتار مى باشد.
طول عمر مفید براى اجراى پروژه 20 سال مى باشد.

مطالعات امکان سنجى انجام شده است.
زمین مورد نیاز در پیکره ششم به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذارى به سرمایه گذار مى باشد.

تمام مجوزهاى مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر مى گردد.
ماشین آالت، تجهیزات و نیز شرکت هاى سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجى تعریف شده است.

ظرفیت سالیانه: جذب 500 گردشگر در روز 

اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذارى قابل بازنگرى است.
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           صـــنعت

طرح تولید شکر (تصفیه شکر خام)



41 بنـــدر ایــرانى، چــهـاراه اتـصال جهانـــى

عنوان پروژه: طرح تولید شکر (تصفیه شکر خام)
بخش: صنعت                                                                 زیر بخش: صنایع غذایى    

خدمات تولیدى: شکر (تصفیه شکر خام)                             محل: منطقه آزاد چابهار

میزان دسترسى به مواد خام داخلى:           خارجى 100%  

:(IRR) 28- نرخ بازده داخلى%

فروش: درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلى  %50                درصد مورد انتظار در بازار خارجى 50%  

                   برنامه زمانبندى: 2 سال

شرح پروژه: بازار مصرف شکر در ایران یکى از بازارهایى مى باشد که تولیدات داخل جوابگوى تامین آن نمى باشد 
از طرفى با توجه به نیاز 2,5 میلیون تن شکر مورد نیاز کل کشور در سال که از این میزان  1,5 میلیون تن آن در 
داخل تولید و الباقى به صورت واردات تامین مى گردد و با توجه به قرار گرفتن منطقه آزاد چابهار در نزدیکى کشور 
تامین کنندگان عمده شکر در دنیا مى باشد، اجراى پروژه مذکور موجب کاهش هزینه تمام شده على  از  هند که 
الخصوص در بخش حمل و نقل مى باشد از طرفى حجم باالى مصرف شکر در مصارف مختلف در کشورهاى منطقه و 
ورود حجم قابل توجهى شکر به داخل کشور براى مصارف عموم مردم و استفاده درکارخانجات مواد غذائى مانند انواع 
مربا، کمپوت، انواع بیسکویت، شیرینى و شکالت و با توجه به وجود بازارهاى صادراتى در شرق و شمال شرق کشور، 

این پروژه اقتصادى خواهد بود.

- میزان سرمایه ثابت: 24450 میلیون ریال                          - نرخ بازده سرمایه: 23%               
- میزان سرمایه در گردش: 17800 میلیون ریال                  - دوره بازگشت سرمایه(PBP): 3,2 سال

- ارز خارجى مورد نیاز:                                                            - ارزش حال خالص(NPV): 3169 میلیون ریال
- کل حجم سرمایه گذارى: 42250 میلیون ریال 

 نوع پروژه:       تاسیسى                توسعه اى تکمیلى
  ساختار حقوقى شرکت:   دولتى                 غیر دولتى               غیردولتى عمومى

وضعیت پروژه:  

معرفى پـروژه           

وضعیت پـروژه           

ساختار مالى           

سایر          

زمین مورد نظر به متراژ 1 هکتار مى باشد.
طول عمر مفید براى اجراى پروژه 20 سال مى باشد.

مطالعات امکان سنجى براى این طرح انجام شده است. 
زمین مورد نظر در زون مربوطه قابل واگذارى به سرمایه گذار مى باشد. 

تمام مجوزهاى مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر مى گردد.
تسهیالت زیر ساختى (برق، آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...) فراهم شده است.

ماشین آالت، تجهیزات و نیز شرکت هاى سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجى تعریف شده است.

ظرفیت سالیانه: 25000 تن در سال 

اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذارى قابل بازنگرى است.



           
           صـــنعت

طرح تولید تور ماهیگیرى



43 بنـــدر ایــرانى، چــهـاراه اتـصال جهانـــى

عنوان پروژه: طرح تولید تور ماهیگیرى
بخش: صنعت                                                                 زیر بخش: صنایع نساجى            

خدمات تولیدى: تور ماهیگیرى                                          محل: منطقه آزاد چابهار

:(IRR) 31- نرخ بازده داخلى%

فروش: درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلى %70                  درصد مورد انتظار در بازار خارجى 30%  

برنامه زمانبندى: 2 سال 

شرح پروژه: به هدف تسهیل دسترسى بیش از 25000 صیاد فعال در حوزه صید و صیادى و با توجه به اینکه 
70 درصد صید تن ماهیان کشور در آبهاى چابهار و کنارك انجام میشود و در راستاى رونق صید و صیادى در 
این منطقه که از فعالیت هاى راهبردى تلقى شده و وجود بیش از 3000 انواع شناورهاى سنتى و صنعتى در 
چابهار و حومه و تامین ملزومات موردنیاز صیادى از خارج از کشور، ایجاد صنایع جانبى جهت تامین نیاز شناورهاى 
صیادى و وجود مواد اولیه تولید نخ و تور ماهیگیرى (صنایع پایین دستى پتروشیمى) این طرح را توجیه پذیر مى 

نماید.
 

- میزان سرمایه ثابت: 7500 میلیون ریال                             - نرخ بازده سرمایه: 28%               
- میزان سرمایه در گردش: 2500 میلیون ریال                     - دوره بازگشت سرمایه(PBP):3,3 سال

- ارز خارجى مورد نیاز:                                                            - ارزش حال خالص(NPV): 3014 میلیون ریال
- کل حجم سرمایه گذارى: 10000 میلیون ریال

 نوع پروژه:       تاسیسى                توسعه اى تکمیلى
  ساختار حقوقى شرکت:   دولتى                 غیر دولتى               غیردولتى عمومى

وضعیت پروژه:  

معرفى پـروژه           

وضعیت پـروژه           

ساختار مالى           

سایر          

زمین مورد نظر به متراژ 1 هکتار مى باشد.
طول عمر مفید براى اجراى پروژه 20 سال مى باشد.

مطالعات امکان سنجى براى این طرح انجام شده است. 
زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذارى به سرمایه گذار مى باشد. 

تمام مجوزهاى مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر مى گردد.
تسهیالت زیر ساختى (برق، آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...) فراهم شده است.

ماشین آالت، تجهیزات و نیز شرکت هاى سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجى تعریف شده است.

ظرفیت سالیانه: 10000 تن در سال  

اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذارى قابل بازنگرى است.

میزان دسترسى به مواد اولیه: داخلى %100      خارجى % -



           
           صـــنعت

طرح تولید پوشاك چرمى (کاپشن و..)



45 بنـــدر ایــرانى، چــهـاراه اتـصال جهانـــى

عنوان پروژه: طرح تولید پوشاك چرمى (کاپشن و..)
بخش: صنعت                                                                 زیر بخش: صنایع نساجى – چرم    

خدمات تولیدى: تولید پوشاك                                           محل: منطقه آزاد چابهار

میزان دسترسى به مواد خام داخلى: 100%  

:(IRR) 33- نرخ بازده داخلى%

فروش: درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلى  %60                 درصد مورد انتظار در بازار خارجى 40%  

                   برنامه زمانبندى: 2 سال

شرح پروژه: با توجه به وجود کشتارگاه هاى صنعتى در نواحى مرزى استان سیستان و بلوچستان و نیز از سوى 
دیگر امکان تامین چرم مورد نیاز از کشورهاى همسایه، مى توان براى تولید پوشاك چرمى که مصرف عام دارد 

از پوست استحصال شده آنها استفاده نمود. 

- میزان سرمایه ثابت: 18600 میلیون ریال                          - نرخ بازده سرمایه: 32%               
- میزان سرمایه در گردش: 12700 میلیون ریال                  - دوره بازگشت سرمایه(PBP): 3,6 سال

- ارز خارجى مورد نیاز:                                                            - ارزش حال خالص(NPV): 3347 میلیون ریال
- کل حجم سرمایه گذارى: 31300 میلیون ریال 

 نوع پروژه:       تاسیسى                توسعه اى تکمیلى
  ساختار حقوقى شرکت:   دولتى                 غیر دولتى               غیردولتى عمومى

وضعیت پروژه:  

معرفى پـروژه           

وضعیت پـروژه           

ساختار مالى           

سایر          

زمین مورد نظر به متراژ 1 هکتار مى باشد.
طول عمر مفید براى اجراى پروژه 20 سال مى باشد.

مطالعات امکان سنجى براى این طرح انجام شده است. 
زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذارى به سرمایه گذار مى باشد. 

تمام مجوزهاى مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر مى گردد.
تسهیالت زیر ساختى (برق، آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...) فراهم شده است.

ماشین آالت، تجهیزات و نیز شرکت هاى سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجى تعریف شده است.

ظرفیت سالیانه: 50000 دست در سال

اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذارى قابل بازنگرى است.



           
           صـــنعت

عمل آورى و بسته بندى ماهى و میگو



47 بنـــدر ایــرانى، چــهـاراه اتـصال جهانـــى

عنوان پروژه: عمل آورى و بسته بندى ماهى و میگو
بخش: صنعت                                                                 زیر بخش: صنایع غذایى                

خدمات تولیدى: عمل آورى و بسته بندى ماهى و میگو           محل: منطقه آزاد چابهار

:(IRR) 32- نرخ بازده داخلى%

فروش: درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلى  %50                 درصد مورد انتظار در بازار خارجى 50%  

                   برنامه زمانبندى: 2 سال

شرح پروژه: به هدف تسهیل دسترسى بیش از 25000 صیاد فعال در حوزه صید و صیادى و با توجه به اینکه 
70 درصد صید تن ماهیان کشور و پرورش بیش از 3000 تن میگو و وجود بیش از 5 هزار هکتار مزار زیر 
کشت میگو و طرح افزایش آن به 12 هزار هکتار در منطقه چابهار و متقابالً به دلیل نبود صنایع جانبى، بسته 
بندى و فرآورى مناسب باعث شده تا سالیانه بیش از 30 % ماهى و میگو صید شده فاسد شود و اکثر تولیدات 
باالیى  آورى  از سود  ایجاد صنعت مذکور  لذا  گردد  منتقل مى  استان  از  خارج  به  عملیات فرآورى  انجام  جهت 

برخوردار بوده و باعث تبدیل منابع دریایى به ارزش افزوده باالتر مى گردد.  

- میزان سرمایه ثابت: 23000 میلیون ریال                          - نرخ بازده سرمایه: 29%               
- میزان سرمایه در گردش: 4550 میلیون ریال                     - دوره بازگشت سرمایه(PBP): 3,3 سال

- ارز خارجى مورد نیاز:                                                            - ارزش حال خالص(NPV): 5743 میلیون ریال
- کل حجم سرمایه گذارى: 27550 میلیون ریال 

 نوع پروژه:       تاسیسى                توسعه اى تکمیلى
  ساختار حقوقى شرکت:   دولتى                 غیر دولتى               غیردولتى عمومى

وضعیت پروژه:  

معرفى پـروژه           

وضعیت پـروژه           

ساختار مالى           

سایر          

زمین مورد نظر به متراژ 1 هکتار مى باشد.
طول عمر مفید براى اجراى پروژه 20 سال مى باشد.

مطالعات امکان سنجى براى این طرح انجام شده است. 
زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذارى به سرمایه گذار مى باشد. 

تمام مجوزهاى مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر مى گردد.
تسهیالت زیر ساختى (برق، آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...) فراهم شده است.

ماشین آالت، تجهیزات و نیز شرکت هاى سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجى تعریف شده است.

ظرفیت سالیانه: 2000 تن در سال 

میزان دسترسى به مواد اولیه: داخلى 100%      

اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذارى قابل بازنگرى است.
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معرفى پـروژه           

وضعیت پـروژه           

ساختار مالى           

سایر          
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           صـــنعت

طرح تولید قطعات شناورهاى دریایى



51 بنـــدر ایــرانى، چــهـاراه اتـصال جهانـــى

عنوان پروژه: طرح تولید قطعات شناورهاى دریایى
بخش: صنعت                                                                 زیر بخش: صنایع دریایى           

خدمات تولیدى: انواع قطعات کشتى و شناورهاى دریایى        محل: منطقه آزاد چابهار

:(IRR) 29- نرخ بازده داخلى%

فروش: درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلى %85                  درصد مورد انتظار در بازار خارجى 15%  

برنامه زمانبندى: 2 سال 

شرح پروژه: نظر به رونق صنایع دریایى و وجود بیش از 3000 انواع شناورهاى سنتى و صنعتى در چابهار و حومه 
و نیز وجود 5 کارگاه شناور سازى در این منطقه که تماماً مواد اولیه مورد نیاز خود را اعم از انواع میخ، الیاف و 
چسب هاى مورد نیاز خود را از کشور پاکستان و امارات تامین مى نمایند ایجاد صنایع جانبى جهت تامین قطعات و 

خدمات پشتیبانى شناورهاى موجود از ضروریات اصلى پشتیبانى فعالیت هاى شیالتى و تجارى مى باشد. 
در این طرح از مواد اولیه: انواع پروفیل و ورق فوالدى، رزین پلى استر و کلیه متعلقات آن (مواد شیمیایى)، قطعات 
استاندارد و آماده مکانیکى، رنگ و سایر متعلقات براى تولید 100 تن قطعات مورد نیاز کشتى ها و شناورهاى 

دریایى استفاده مى شود. 

 

- میزان سرمایه ثابت: 8100 میلیون ریال                              - نرخ بازده سرمایه: 24%               
- میزان سرمایه در گردش: 5900 میلیون ریال                      - دوره بازگشت سرمایه(PBP):2,75 سال

- ارز خارجى مورد نیاز:                                                             - ارزش حال خالص(NPV): 1979میلیون ریال
- کل حجم سرمایه گذارى: 14000 میلیون ریال

 نوع پروژه:       تاسیسى                توسعه اى تکمیلى
  ساختار حقوقى شرکت:   دولتى                 غیر دولتى               غیردولتى عمومى

وضعیت پروژه:  

معرفى پـروژه           

وضعیت پـروژه           

ساختار مالى           

سایر          

زمین مورد نظر به متراژ 2500 مترمربع مى باشد.
طول عمر مفید براى اجراى پروژه 20 سال مى باشد.

مطالعات امکان سنجى براى این طرح انجام شده است. 
زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذارى به سرمایه گذار مى باشد. 

تمام مجوزهاى مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر مى گردد.
تسهیالت زیر ساختى (برق، آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...) فراهم شده است.

ماشین آالت، تجهیزات و نیز شرکت هاى سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجى تعریف شده است.

ظرفیت سالیانه: 100 تن در سال  

اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذارى قابل بازنگرى است.

میزان دسترسى به مواد اولیه: داخلى %30      خارجى % 70
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           صـــنعت

طرح تولید لنت کالچ
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 نوع پروژه:       تاسیسى                توسعه اى تکمیلى
  ساختار حقوقى شرکت:   دولتى                 غیر دولتى               غیردولتى عمومى

سایر          

عنوان پروژه: طرح تولید لنت کالچ
بخش: صنعت                                                                 زیر بخش: صنایع فلزى     

خدمات تولیدى: لنت کالچ                                               محل: منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه: با توجه به ورود حدود 13000 انواع خودرو سبک و سنگین خارجى جهت تردد در شعاع مصوب 
منطقه آزاد چابهار و تردد باالى خودروها در استان به علت بعد مسافت طوالنى مسیرهاى مواصالتى و نیز نبود 
این گونه کارخانجات تولیدى در استان و سایر استان هاى همجوار، راه اندازى این طرح داراى توجیه اقتصادى 

مى باشد.   

معرفى پـروژه           

ظرفیت سالیانه: 300 تن در سال

فروش: درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلى  %60                 درصد مورد انتظار در بازار خارجى 40%  

                   برنامه زمانبندى: 2 سال

وضعیت پروژه:  

وضعیت پـروژه           

زمین مورد نظر به متراژ 1 هکتار مى باشد.
طول عمر مفید براى اجراى پروژه 20 سال مى باشد.

مطالعات امکان سنجى براى این طرح انجام شده است. 
زمین مورد نظر در زون مربوطه قابل واگذارى به سرمایه گذار مى باشد. 

تمام مجوزهاى مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر مى گردد.
تسهیالت زیر ساختى (برق، آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...) فراهم شده است.

ماشین آالت، تجهیزات و نیز شرکت هاى سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجى تعریف شده است.

میزان دسترسى به مواد اولیه: داخلى %80      خارجى 20% 

:(IRR) 31- نرخ بازده داخلى%

- میزان سرمایه ثابت: 10237میلیون ریال                           - نرخ بازده سرمایه: 26%               
- میزان سرمایه در گردش: 6500 میلیون ریال                     - دوره بازگشت سرمایه(PBP): 3,2 سال

- ارز خارجى مورد نیاز:                                                            - ارزش حال خالص(NPV): 765 میلیون ریال
- کل حجم سرمایه گذارى: 16737 میلیون ریال 

ساختار مالى           



           
           صـــنعت

 طرح تولید لوازم آرایشى و بهداشتى
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برنامه زمانبندى: 2 سال 

 نوع پروژه:       تاسیسى                توسعه اى تکمیلى
  ساختار حقوقى شرکت:   دولتى                 غیر دولتى               غیردولتى عمومى

سایر          

اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذارى قابل بازنگرى است.

عنوان پروژه: طرح تولید لوازم آرایشى و بهداشتى
بخش: صنعت                                                                 زیر بخش: صنایع بهداشتى - دارویى                    

خدمات تولیدى: انواع لوازم آرایشى و بهداشتى                   محل: منطقه آزاد چابهار

شرح پروژه: با توجه به در دسترس بودن مواد اولیه مورد نیاز تولید لوازم آرایشى و بهداشتى در این منطقه 
و مناطق همجوار (جلبک، روغن آرگان، آلوئه ورا، روغن شتر مرغ و ...) و نیز میزان مصرف سرانه زیاد لوازم 

بهداشتى و آرایشى در منطقه و ایران، تولید آن در منطقه آزاد چابهار صرفه اقتصادى دارد.
با توجه به بازار 2 میلیارد دالرى لوازم آرایشى ایران و 7 میلیارد دالرى خاورمیانه و تولید کمتر از 350 میلیون 
دالرى آن در داخل کشور (15 درصد تقاضاى داخلى) ایجاد واحد تولید لوازم آرایشى و بهداشتى داراى توجیه 

اقتصادى مى باشد. 

 

معرفى پـروژه           

ظرفیت سالیانه تولید: 53,000 قلم انواع لوازم آرایشى و بهداشتى اعم از انواع کرم، عطر و ادکلن و 
سایر لوازم آرایشى در سال 

فروش: درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلى %60                  درصد مورد انتظار در بازار خارجى 40%  

وضعیت پروژه:  

وضعیت پـروژه           

زمین مورد نظر به متراژ 0/2 هکتار مى باشد.
طول عمر مفید براى اجراى پروژه 20 سال مى باشد.

مطالعات امکان سنجى براى این طرح انجام شده است. 
زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذارى به سرمایه گذار مى باشد. 

تمام مجوزهاى مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر مى گردد.
تسهیالت زیر ساختى (برق، آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...) فراهم شده است.

ماشین آالت، تجهیزات و نیز شرکت هاى سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجى تعریف شده است.

میزان دسترسى به مواد اولیه: داخلى %60      خارجى % 40

:(IRR) 29- نرخ بازده داخلى%

- میزان سرمایه ثابت: 4,384/8 میلیون ریال                   - نرخ بازده سرمایه: 27%               
- میزان سرمایه در گردش: 4,090/5 میلیون ریال           - دوره بازگشت سرمایه(PBP):3,8 سال

- ارز خارجى مورد نیاز:                                                       - ارزش حال خالص(NPV): 3984/3 میلیون ریال
- کل حجم سرمایه گذارى: 8,475/3 میلیون ریال

ساختار مالى           



           
           صـــنعت
 طرح تولید نخ پالستیکى



فروش: درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلى  %70                 درصد مورد انتظار در بازار خارجى 30%  

                   برنامه زمانبندى: 2 سال

 نوع پروژه:       تاسیسى                توسعه اى تکمیلى
  ساختار حقوقى شرکت:   دولتى                 غیر دولتى               غیردولتى عمومى

وضعیت پروژه:  

سایر          

زمین مورد نظر به متراژ 1 هکتار مى باشد.
طول عمر مفید براى اجراى پروژه 20 سال مى باشد.

مطالعات امکان سنجى براى این طرح انجام شده است. 
زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذارى به سرمایه گذار مى باشد. 

تمام مجوزهاى مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر مى گردد.
تسهیالت زیر ساختى (برق، آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...) فراهم شده است.

ماشین آالت، تجهیزات و نیز شرکت هاى سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجى تعریف شده است.

میزان دسترسى به مواد اولیه: داخلى %100      خارجى %- 

اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذارى قابل بازنگرى است.
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عنوان پروژه: طرح تولید نخ پالستیکى
بخش: صنعت                                                                 زیر بخش: صنایع نساجى     

خدمات تولیدى: نخ پالستیکى                                          محل: منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه: نظر به گرانى مواد اولیه صنعت پالستیک در کشورهاى همسایه ازجمله پاکستان که بیشتر مواد 
اولیه پالستیکى از محل بازیافت زباله هاى پالستیکى تامین و با کیفیتى بسیار پایین مبادرت به تولید محصول 
مى نمایند و نظر به ظرفیت هاى وسیع و مقرون به صرفه صنعت پالستیک در کشور الزم است تا با ایجاد صنایع 
یاد شده در منطقه آزاد چابهار این منطقه را به مرکز تامین کاالهاى پالستیکى بازارهاى همجوار و نیز میزبانى 

صنایع مرتبط کشورهاى هدف از جمله هندوستان تبدیل نماییم.

معرفى پـروژه           

ظرفیت سالیانه: 10000 تن  در سال

وضعیت پـروژه           

:(IRR) 31- نرخ بازده داخلى%

- میزان سرمایه ثابت: 19000میلیون ریال                           - نرخ بازده سرمایه: 28%               
- میزان سرمایه در گردش: 4000 میلیون ریال                     - دوره بازگشت سرمایه(PBP): 3,3 سال

- ارز خارجى مورد نیاز:                                                            - ارزش حال خالص(NPV): 6241 میلیون ریال
- کل حجم سرمایه گذارى: 23000 میلیون ریال 

ساختار مالى           



           
           صـــنعت

طرح تولید نشاسته و آرد از برنج  
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برنامه زمانبندى: 2 سال 

اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذارى قابل بازنگرى است.

فروش: درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلى %50                  درصد مورد انتظار در بازار خارجى 50%  

وضعیت پروژه:  

وضعیت پـروژه           

زمین مورد نظر به متراژ 1 هکتار مى باشد.
طول عمر مفید براى اجراى پروژه 20 سال مى باشد.

مطالعات امکان سنجى براى این طرح انجام شده است. 
زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذارى به سرمایه گذار مى باشد. 

تمام مجوزهاى مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر مى گردد.
تسهیالت زیر ساختى (برق، آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...) فراهم شده است.

ماشین آالت، تجهیزات و نیز شرکت هاى سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجى تعریف شده است.

میزان دسترسى به مواد اولیه:  100%     

عنوان پروژه: طرح تولید نشاسته و آرد از برنج  
بخش: صنعت                                                                 زیر بخش: صنایع غذایى                     

خدمات تولیدى: نشاسته و آرد برنج                                   محل: منطقه آزاد چابهار

از  بخشى  که  باشد  مى  برنج  فرآورى  زمینه  در  فعال  آزاد  مناطق  از  یکى  چابهار  آزاد  منطقه  پروژه:  شرح 
محصوالت جانبى آن را نیم دانه هاى برنج تشکیل مى دهد که در راستاى افزایش ارزش محصول و تکمیل 
زنجیره تولید قابل تبدیل به نشاسته و آرد برنج بوده که مورد استفاده در صنایع غذایى، تبدیلى و... مى باشد.
ظرفیت تولید ساالنه نیم دانه برنج بر اساس ظرفیت واحدهاى تولیدى موجود به میزان 150000 تن مى باشد.

 

معرفى پـروژه           

ظرفیت سالیانه تولید: نشاسته درجه یک 1000تن – درجه دو مصارف صنعتى 330 تن – آرد برنج 600 
تن در سال

:(IRR) 34- نرخ بازده داخلى%

- میزان سرمایه ثابت: 12000 میلیون ریال                          - نرخ بازده سرمایه: 31%               
- میزان سرمایه در گردش: 7800 میلیون ریال                     - دوره بازگشت سرمایه(PBP):3,2 سال

- ارز خارجى مورد نیاز:                                                            - ارزش حال خالص(NPV): 1430میلیون ریال
- کل حجم سرمایه گذارى: 19800 میلیون ریال

 نوع پروژه:       تاسیسى                توسعه اى تکمیلى
  ساختار حقوقى شرکت:   دولتى                 غیر دولتى               غیردولتى عمومى

ساختار مالى           

سایر          
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           صـــنعت

 طرح نورد گرم ورق و میلگرد آهنى  
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:(IRR) 28- نرخ بازده داخلى%

- میزان سرمایه ثابت: 219917 میلیون ریال                        - نرخ بازده سرمایه: 23%               
- میزان سرمایه در گردش: 23400 میلیون ریال                   - دوره بازگشت سرمایه(PBP):3 سال

- ارز خارجى مورد نیاز:                                                            - ارزش حال خالص(NPV): 6733میلیون ریال
- کل حجم سرمایه گذارى: 243317 میلیون ریال

 نوع پروژه:       تاسیسى                توسعه اى تکمیلى
  ساختار حقوقى شرکت:   دولتى                 غیر دولتى               غیردولتى عمومى

سایر          

اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذارى قابل بازنگرى است.

فروش: درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلى %70                  درصد مورد انتظار در بازار خارجى 30%  
برنامه زمانبندى: 2 سال 

وضعیت پروژه:  

وضعیت پـروژه           

ساختار مالى           

زمین مورد نظر به متراژ 5 هکتار مى باشد.
طول عمر مفید براى اجراى پروژه 20 سال مى باشد.

مطالعات امکان سنجى براى این طرح انجام شده است. 
زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذارى به سرمایه گذار مى باشد. 

تمام مجوزهاى مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر مى گردد.
در این پروژه سازمان آمادگى مشارکت با سرمایه گذار را دارد.

تسهیالت زیر ساختى (برق، آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...) فراهم شده است.
ماشین آالت، تجهیزات و نیز شرکت هاى سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجى تعریف شده است.

میزان دسترسى به مواد اولیه خام: داخلى  %100 (با توجه به اجراى آن در محدوده منطقه آزاد چابهار امکان 
تهیه مواد اولیه از خارج از کشور به هدف صادرات وجود دارد)     

عنوان پروژه: طرح نورد گرم ورق و میلگرد آهنى  
بخش: صنعت                                                                 زیر بخش: صنایع فلزى                     

خدمات تولیدى: نورد گرم ورق و میلگرد آهنى                     محل: منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه: سایر خروجى نورد گرم عبارت از میلگرد آهنى در صنایع ساختمانى و همچنین صفحه فلزى (پیلت 

یا ورق) آهنى است که کاربرد آن در مصارف صنعتى (پروفیل سازى ، لوله سازى و قوطى سازى) مى باشد.

معرفى پـروژه           

ظرفیت سالیانه: ظرفیت سالیانه : 30000 متر مربع در سال 



صنایع پایین دستى پتروشیمى       

فوم نرم پلى یورتان مبلمان      
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عنوان پروژه: فوم نرم پلى یورتان مبلمان       
بخش: صنایع پایین دستى پتروشیمى                                   زیر بخش: شیمیایى                     

خدمات تولیدى: انواع مبلمان                                           محل: منطقه آزاد چابهار

:(IRR) 29- نرخ بازده داخلى%

فروش: درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلى %50                  درصد مورد انتظار در بازار خارجى 50%  

برنامه زمانبندى: 2 سال 

شرح پروژه: با توجه به نوع آب و هوا و خورندگى باالى این منطقه و مناطق ساحلى در کشورهاى همسایه این 
نوع ورق ها در صنعت مبلمان و همچنین ساخت سردخانه ها، کانکس و سوله هاى ویژه کاربرد صنعتى دارد. لذا 
به دلیل نرخ باالى توسعه صنعتى و عملیات عمرانى اجراى این پروژه در منطقه آزاد چابهار صرفه اقتصادى دارد. 

 

- میزان سرمایه ثابت: 21570 میلیون ریال                           - نرخ بازده سرمایه: 24%               
- میزان سرمایه در گردش: 18700 میلیون ریال                   - دوره بازگشت سرمایه(PBP): 4 سال

- ارز خارجى مورد نیاز:                                                            - ارزش حال خالص(NPV): 3419 میلیون ریال
- کل حجم سرمایه گذارى: 40270 میلیون ریال

 نوع پروژه:       تاسیسى                توسعه اى تکمیلى
  ساختار حقوقى شرکت:   دولتى                 غیر دولتى               غیردولتى عمومى

وضعیت پروژه:  

معرفى پـروژه           

وضعیت پـروژه           

ساختار مالى           

سایر          

زمین مورد نظر به متراژ 6000 متر مربع مى باشد.
طول عمر مفید براى اجراى پروژه 20 سال مى باشد.

مطالعات امکان سنجى براى این طرح انجام شده است. 
زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذارى به سرمایه گذار مى باشد. 

تمام مجوزهاى مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر مى گردد.
تسهیالت زیر ساختى (برق، آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...) فراهم شده است.

ماشین آالت، تجهیزات و نیز شرکت هاى سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجى تعریف شده است.

ظرفیت سالیانه: 2400 تن در سال 

اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذارى قابل بازنگرى است.

میزان دسترسى به مواد اولیه: داخلى 100%     



ورق هاى پلیمرى (شفاف یا رنگى)         

صنایع پایین دستى پتروشیمى       
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عنوان پروژه: ورق هاى پلیمرى (شفاف یا رنگى)         
بخش: صنایع پایین دستى پتروشیمى                                   زیر بخش: شیمیایى                           

خدمات تولیدى: شیشه هاى مصنوعى                                 محل: منطقه آزاد چابهار

:(IRR) 29- نرخ بازده داخلى%

فروش: درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلى %50                  درصد مورد انتظار در بازار خارجى 50%  

 برنامه زمانبندى: 2 سال 

شرح پروژه: با توجه به رویکرد طراح هاى جدید در نماى ساختمانها و حرکت به سمت بلند مرتبه سازى ضرورت 
استفاده از مصالح سبک از جمله شیشه هاى پلیمرى و همینطور ایجاد عایق کارى بهتر و جلوگیرى از خورندگى به 
دلیل شرایط آب و هوایى و نیز توسعه صنعت و ساخت و ساز بهره بردارى از این نوع مصالح مورد استقبال واقع 

شده است لذا اجراى این پروژه در این منطقه داراى توجیه اقتصادى مى باشد. 

 نوع پروژه:       تاسیسى                توسعه اى تکمیلى
  ساختار حقوقى شرکت:   دولتى                 غیر دولتى               غیردولتى عمومى

وضعیت پروژه:  

معرفى پـروژه           

وضعیت پـروژه           

ساختار مالى           

سایر          

زمین مورد نظر به متراژ 7000 متر مربع مى باشد.
طول عمر مفید براى اجراى پروژه 12سال مى باشد

مطالعات امکان سنجى براى این طرح انجام شده است. 
زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذارى به سرمایه گذار مى باشد. 

تمام مجوزهاى مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر مى گردد.
تسهیالت زیر ساختى (برق، آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...) فراهم شده است.

ماشین آالت، تجهیزات و نیز شرکت هاى سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجى تعریف شده است.

ظرفیت سالیانه: 1000 تن در سال 

اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذارى قابل بازنگرى است.

- میزان سرمایه ثابت: 10830میلیون ریال                           - نرخ بازده سرمایه: 25%               
- میزان سرمایه در گردش: 18530میلیون ریال                   - دوره بازگشت سرمایه(PBP):4 سال

- ارز خارجى مورد نیاز:                                                            - ارزش حال خالص(NPV):  1224میلیون ریال
- کل حجم سرمایه گذارى: 29360میلیون ریال 

میزان دسترسى به مواد اولیه خام: داخلى  %100 (با توجه به اجراى آن در محدوده منطقه آزاد چابهار امکان 
تهیه مواد اولیه از خارج از کشور به هدف صادرات وجود دارد)     
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لوله کامپوزیت     
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عنوان پروژه: لوله کامپوزیت     
بخش: صنایع پایین دستى پتروشیمى                                    زیر بخش: شیمیایى              

خدمات تولیدى: اب و فاضالب، نفت                                       محل: منطقه آزاد چابهار

:(IRR) 25- نرخ بازده داخلى%

فروش: درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلى  %50                 درصد مورد انتظار در بازار خارجى 50%  

                   برنامه زمانبندى: 2 سال

شرح پروژه: با توجه به نوع آب و هوا و خورندگى باالى این منطقه و مناطق ساحلى در کشورهاى همسایه، این 
نوع ورق ها در صنایع انتقال آب و فاضالب، نفت و گاز و پتروشیمى و همچنین ایجاد سردخانه ها و سوله هاى 
ویژه کاربرد صنعتى دارد. لذا به دلیل نرخ باالى توسعه صنعتى و عملیات عمرانى اجراى این پروژه در منطقه آزاد 

چابهار صرفه اقتصادى دارد.   

- میزان سرمایه ثابت: 298133 میلیون ریال                      - نرخ بازده سرمایه: 23%               
- میزان سرمایه در گردش: 180072میلیون ریال               - دوره بازگشت سرمایه(PBP): 4 سال

- ارز خارجى مورد نیاز:                                                          - ارزش حال خالص(NPV): 33572 میلیون ریال
- کل حجم سرمایه گذارى: 478205 میلیون ریال 

 نوع پروژه:       تاسیسى                توسعه اى تکمیلى
  ساختار حقوقى شرکت:   دولتى                 غیر دولتى               غیردولتى عمومى

وضعیت پروژه:  

معرفى پـروژه           

وضعیت پـروژه           

ساختار مالى           

سایر          

زمین مورد نظر به متراژ 10000متر مربع مى باشد.
طول عمر مفید براى اجراى پروژه 10 سال مى باشد.

مطالعات امکان سنجى براى این طرح انجام شده است. 
زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذارى به سرمایه گذار مى باشد. 

تمام مجوزهاى مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر مى گردد.
تسهیالت زیر ساختى (برق، آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...) فراهم شده است.

ماشین آالت، تجهیزات و نیز شرکت هاى سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجى تعریف شده است.

ظرفیت سالیانه: 6000 تن لوله grp، 2000 تن grv ،1500تن در سال انواع اتصاالت چند سازه 

میزان دسترسى به مواد اولیه: داخلى 100%      

اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذارى قابل بازنگرى است.



           
           تـــجارت
احداث بازارچه سنتى تیس 

(عرضه محصوالت محلى و سنتى)
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 نوع پروژه:       تاسیسى                توسعه اى تکمیلى
  ساختار حقوقى شرکت:   دولتى                 غیر دولتى               غیردولتى عمومى

سایر          

اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذارى قابل بازنگرى است.

عنوان پروژه: احداث بازارچه سنتى تیس (عرضه محصوالت محلى و سنتى)
بخش: تجارت                                                                 زیر بخش: تجارت

نوع فعالیت: عرضه و توزیع کاالهاي سنتی و صنایع دستی        محل: منطقه آزاد چابهار(روستاي تاریخی تیس)
شرح پروژه: در راستاي شناساندن محصوالت فرهنگی قوم بلوچ و نیز بازاریابی و عرضه محصوالت صنایع دستی 
در مقیاس تجاري و نیز فراهم نمودن زمینه هاي صادرات این نوع محصوالت به بازارهاي داخلی و خارجی این مرکز 

ایجاد خواهد شد.

معرفى پـروژه           

ظرفیت سالیانه: عرضه ساالنه 200 هزار دست لباس سوزن دوزي شده زنانه و نیز 300 هزار عدد دیگر 
تابلوهاي  و  دیواري  انواع ساعت  و  پول  انواع کیف، کفش، کیف  و سکه دوزي همانند  محصوالت سوزن دوزي 

دیواري و غیره....

 

میزان دسترسى به مواد اولیه داخلى: 100%

فروش: درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلى %50                  درصد مورد انتظار در بازار خارجى 50%

                   برنامه زمانبندى: 2 سال

وضعیت پروژه:  

وضعیت پـروژه           

زمین مورد نظر به میزان 5000 مترمربع مى باشد.
طول عمر مفید براى اجراى هر پروژه 30 سال مى باشد.

مطالعات امکان سنجى براى این طرح انجام شده است. 
قابل  بلند مدت  اجاره  به صورت  چابهار  آزاد  منطقه  محدوده  در  تیس  روستاى  در  نظر  مورد  زمین 

واگذارى به سرمایه گذار مى باشد. 
تمام مجوزات مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر مى گردد.

تسهیالت زیر ساختى (برق، آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...)فراهم شده است.
ماشین آالت، تجهیزات و نیز شرکت هاى سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجى تعریف شده است.

:(IRR) 27- نرخ بازده داخلى%

- میزان سرمایه ثابت: 20800 میلیون ریال                            - نرخ بازده سرمایه: 31%               
- میزان سرمایه در گردش: 16200 میلیون ریال                   - دوره بازگشت سرمایه(PBP): 3,7 سال

- ارز خارجى مورد نیاز:                                                             - ارزش حال خالص(NPV): 4012 میلیون ریال
- کل حجم سرمایه گذارى: 36000 میلیون ریال

ساختار مالى           



           
           صـــنعت

 طرح تولید کاغذ سمباده
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 نوع پروژه:       تاسیسى                توسعه اى تکمیلى
  ساختار حقوقى شرکت:   دولتى                 غیر دولتى               غیردولتى عمومى

اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذارى قابل بازنگرى است.

عنوان پروژه: طرح تولید کاغذ سمباده
بخش: صنعت                                                                 زیر بخش: صنایع کاغذ سازى – سلولزى            

خدمات تولیدى: کاغذ سمباده                                           محل: منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه: نظر به آب و هواى داراى رطوبت باال و خورندگى زیاد در منطقه خلیج و کشورهاى همسایه و وجود 
معادن غنى جهت تهیه مواد اولیه کاغذ سنباده در استان سیستان و بلوچستان تولید کاغذ سمباده  جهت زدودن 

زنگ از روى سطوح زنگ زده و صاف نمودن روى سطوح آهنى و چوبى داراى توجیه اقتصادى مى باشد. 

 

معرفى پـروژه           

ظرفیت سالیانه: 1000000 متر مربع  در سال  

فروش: درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلى %80                  درصد مورد انتظار در بازار خارجى 20%  

برنامه زمانبندى: 2 سال 

وضعیت پروژه:  

وضعیت پـروژه           

زمین مورد نظر به متراژ 0/5 هکتار مى باشد.
طول عمر مفید براى اجراى پروژه 20 سال مى باشد.

مطالعات امکان سنجى براى این طرح انجام شده است. 
زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذارى به سرمایه گذار مى باشد. 

تمام مجوزهاى مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر مى گردد.
تسهیالت زیر ساختى (برق، آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...) فراهم شده است.

ماشین آالت، تجهیزات و نیز شرکت هاى سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجى تعریف شده است.

میزان دسترسى به مواد خام داخلى  100%    

:(IRR) 30- نرخ بازده داخلى%

- میزان سرمایه ثابت: 10400 میلیون ریال                          - نرخ بازده سرمایه: 24%               
- میزان سرمایه در گردش: 5200 میلیون ریال                     - دوره بازگشت سرمایه(PBP):3,2 سال

- ارز خارجى مورد نیاز:                                                            - ارزش حال خالص(NPV): 1433میلیون ریال
- کل حجم سرمایه گذارى: 15600 میلیون ریال

ساختار مالى           

سایر          



           
           صـــنعت

(BUOY)طرح تولید بویه صیادى
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30%

برنامه زمانبندى: 2 سال 

 نوع پروژه:       تاسیسى                توسعه اى تکمیلى
  ساختار حقوقى شرکت:   دولتى                 غیر دولتى               غیردولتى عمومى

سایر          

ظرفیت سالیانه: 300 هزار بویه در سال

اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذارى قابل بازنگرى است.

:(IRR) نرخ بازده داخلى -

- میزان سرمایه ثابت: 8500 میلیون ریال                             - نرخ بازده سرمایه: 24%               
- میزان سرمایه در گردش: 3500 میلیون ریال                     - دوره بازگشت سرمایه(PBP):3,1 سال

- ارز خارجى مورد نیاز:                                                            - ارزش حال خالص(NPV): 8350 میلیون ریال
- کل حجم سرمایه گذارى: 12000 میلیون ریال

ساختار مالى           

فروش: درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلى %80                  درصد مورد انتظار در بازار خارجى 20%  

وضعیت پروژه:  

وضعیت پـروژه           

زمین مورد نظر به متراژ 1 هکتار مى باشد.
طول عمر مفید براى اجراى پروژه 20 سال مى باشد.

مطالعات امکان سنجى براى این طرح انجام شده است. 
زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذارى به سرمایه گذار مى باشد. 

تمام مجوزهاى مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر مى گردد.
تسهیالت زیر ساختى (برق، آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...) فراهم شده است.

ماشین آالت، تجهیزات و نیز شرکت هاى سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجى تعریف شده است.

میزان دسترسى به مواد اولیه: داخلى 100%      

(BUOY)عنوان پروژه: طرح تولید بویه صیادى
بخش: صنعت                                                                 زیر بخش: صنایع پالستیکى         

خدمات تولیدى: بویه صیادى                                             محل: منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه: نظر به رونق صنایع دریایى و وجود بیش از 3000 انواع شناورهاى سنتى و صنعتى در چابهار و 
حومه و تامین ملزومات مورد نیاز صیادى از خارج از کشور، ایجاد صنایع جانبى جهت تامین نیاز شناورهاى صیادى 

و وجود مواد اولیه تولید بویه (صنایع پایین دستى پتروشیمى) این طرح را توجیه پذیر مى نماید. 

معرفى پـروژه           



صنایع پایین دستى پتروشیمى       

 ورق آلومینیوم کامپوزیتى      
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عنوان پروژه: ورق آلومینیوم کامپوزیتى      
بخش:  صنایع پایین دستى پتروشیمى                                             زیر بخش:  شیمیایى                          

خدمات تولیدى:  صنایع ساختمانى                                                 محل: منطقه آزاد چابهار

 :(IRR) 27/91 نرخ بازده داخلى%

فروش: درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلى  %70                 درصد مورد انتظار در بازار خارجى 30%  

                   برنامه زمانبندى: 2 سال

شرح پروژه: با توجه به نوع آب و هوا و خورندگى باالى این منطقه و مناطق ساحلى در کشورهاى همسایه این 
نوع ورق ها در صنایع ساختمانى مانند نما، دیوارها، سقف و همچنین ایجاد سردخانه ها و سوله هاى ویژه کاربرد 

صنعتى دارد. لذا اجراى این پروژه در منطقه آزاد چابهار صرفه اقتصادى دارد.   

- میزان سرمایه ثابت: 48959 میلیون ریال                        - نرخ بازده سرمایه: 25%               
- میزان سرمایه در گردش: 110658میلیون ریال              - دوره بازگشت سرمایه(PBP): 4 سال

- ارز خارجى مورد نیاز:                                                         - ارزش حال خالص(NPV): 42927 میلیون ریال
- کل حجم سرمایه گذارى: 159617میلیون ریال 

 نوع پروژه:       تاسیسى                توسعه اى تکمیلى
  ساختار حقوقى شرکت:   دولتى                 غیر دولتى               غیردولتى عمومى

وضعیت پروژه:  

معرفى پـروژه           

وضعیت پـروژه           

ساختار مالى           

سایر          

زمین مورد نظر به متراژ 7000 متر مربع مى باشد.
طول عمر مفید براى اجراى پروژه 25 سال مى باشد.

مطالعات امکان سنجى براى این طرح انجام شده است. 
زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذارى به سرمایه گذار مى باشد. 

تمام مجوزهاى مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر مى گردد.
تسهیالت زیر ساختى (برق، آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...) فراهم شده است.

ماشین آالت، تجهیزات و نیز شرکت هاى سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجى تعریف شده است.

ظرفیت سالیانه: 5000 تن معادل 857،892 متر مربع در سال  

میزان دسترسى به مواد اولیه: داخلى %60     خارجى 40%    

اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذارى قابل بازنگرى است.
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