




موقعیـت اسـتراتژیک چابهـار و تغییـر وزن نهـاد هـای تولید در قیمت تمام شـده 
در کلیـه کاالهـا بـا افزایـش وزن هزینـه هـای حمـل و نقـل، جایـگاه چابهار را 
در صـدر فهرسـت بررسـی امـکان سـنجی اغلب پـروژه هـای تولیـدی خصوصا 

صنایـع و انـرژی تثبیـت نموده اسـت. 
در دو سـال گذشـته حجـم درخواسـت هـای سـرمایه گـذاری به سـازمان منطقه 
آزاد چابهـار رشـد قابـل توجهی داشـته اسـت. درخواسـت هـای منجر بـه قرارداد 
و شـروع سـاخت در دو سـال گذشـته به لحاظ تعداد و حجم سـرمایه گذاری از 
مجموعه قرارداد های 10 سـال گذشـته پیشـی گرفته اسـت. توسـعه زیر ساخت های 
بنـدری و ریلـی خصوصا افتتاح فاز اول بندر شـهید بهشـتی در سـال گذشـته در 
رونـق اقبـال بـه چابهـار نقش مهمی داشـته اسـت. سـازمان منطقـه آزاد چابهار 
در دو سـال گذشـته بـا تکمیـل مطالعـات طرح هـای مورد نیـاز جامـع، تفصیلی، 
موضوعـی و موضعـی اقـدام بـه تعریف پـروژه های بسـیار زیـادی در بخش های 
مختلـف گردشـگری، صنعـت، عمـران و آبادانی منطقـه نموده اسـت و از طرفی 
بـر ایـن باوریـم تـا حداکثـر منابع بخـش داخلـی و خارجی در توسـعه زیر سـاخت ها 
و فعالیـت هـای تعریـف شـده مبتنـی بـر ماموریـت را بـه کار گیریـم. برخـی از 
پتانسـیل هـا و توجیهـات سـرمایه گـذاری در چابهـار بـه همـراه فرصـت هـای 
قابـل سـرمایه گـذاری که برآمـده از مطالعـه بازار بـر پایه رقابت های نسـبی در 
منطقـه در ایـن مجموعـه تدویـن و تقدیم حضور سـرمایه گذاران گردیده اسـت. 
جزئیـات ایـن پیشـنهادات در معاونت سـرمایه گذاری سـازمان موجـود و قابلیت 
مذاکـره و پیگیـری دارد. امیـد اسـت مجموعـه حاضـر بـه عنوان یـک راهنمای 

شـناخت بیشـتر منطقـه مـورد بهره برداری سـرمایه گـذاران قـرار گیرد.
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شهرستان چابهار با مساحت  حدود 9739 کیلومتر مربع  و 
جمعیت 291910 نفر در جنوب شرقی استان واقع شده و 
دارای 135 کیلومتر مرز خشکی و 115 کیلومتر مرز دریایی 
)145 کیلومتر نوار ساحلی( در مجاورت دریاي عمان در 
نزدیك ترین فاصله با آبهاي آزاد جهان یعني اقیانوس هند 

قرار گرفته و تنها  بندر اقیانوسي ایران است.

چابهار



7

درباره منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

در اردیبهشـت مـاه 1370 و طـی مصوبـه هیئت وزیران، اراضی شـرق خلیج چابهـار به مسـاحت 14000 هکتار بعنوان 
منطقـه آزاد چابهـار رسـمیت یافـت و در 22 بهمـن 1371 توسـط جنـاب آقـای هاشـمی رفسـنجانی ریاسـت محترم 

جمهـور وقت افتتـاح گردید.
منطقـه آزاد تجـاری صنعتـی چابهـار، یکـی از مناطـق آزاد هفـت گانه کشـور اسـت کـه در راسـتای اهـداف اقتصادی 
کشـور، بیـش از دو دهـه  اسـت کـه در مجـاورت شهرسـتان چابهـار و در حاشـیه دریـای عمان تاسـیس شـده اسـت. 
در آسـتانه اقتصـاد و تجـارت هـزاره سـوم، اکنـون منطقـه آزاد چابهـار زیرسـاخت های الزم بـرای تبدیل شـدن به یك 

منطقـه آزاد پویـا را درحـد قابـل قبولـی  فراهم کرده اسـت. 
ایـن منطقـه نـه تنهـا در اقتصـاد ملی نقش موثر داشـته بلکـه در منطقه محـروم بلوچسـتان نقطه اتکاء مهم و اساسـی 

مـردم و روزنـه اصلـی امید به زندگی اقتصادی و اجتماعی و سیاسـی شـده اسـت.

منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار



cis مسیر ترانزیت کاال از طریق بندر چابهار با کشور افغانستان و
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CIS

موقعیت استراتژیک بندر چابهار نسبت به سایر بنادر مهم دنیا
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حمل كاال به افغانستان
ــراي  ــیر ب ــن مس ــه تری ــم هزین ــن و ک ــار بهتری چابه
کشــور افغانســتان جهــت واردات و صــادرات کاال اســت.

آسياي ميانه
ــن مســیر کل کشــورهاي منطقــه ی  ــاه تری چابهــار کوت

آســیای میانــه بــه آبهــاي بیــن المللــي اســت 

اتصال به پيكره سرزميني
ــاي  ــه ه ــت و هزین ــي اس ــرزمین اصل ــه س ــل ب متص
مختلــف حمــل و بارگیــري مجــدد در آن وجــود نــدارد .

تنها بندر اقيانوسی كشور 
بــه لحاظ وضعیــت اســتقرار جغرافیایــي، چابهــار نزدیک ترین 
ــه  ــان ب ــاي عم ــارس و دری ــج ف ــه خلی ــدر کل منطق بن

آبهــاي بیــن المللــي و اقیانوســي اســت 

خارج بودن از محدوده بحران
ــک و  ــر ترافی ــرون از محــدوده پ ــار بی ــه آزاد چابه منطق

ــه اســت  ــرار گرفت ــارس ق تنــش خلیــج ف

كريدور )شرق-غرب( در جهان
ــدور  ــور در کری ــاط عب ــن نق ــي از مهمتری ــار یک چابه
ــن آن در  ــي تری ــل کاال و جنوب ــل و نق ــت و حم ترانزی

ــت . ــرب اس ــرق  غ ــدور ش کری

نقاط قوت منطقه آزاد چابهار



مرز باجگیران به آسیای میانهمرز ریمدان به پاکستان 
مرز سرخس به آسیای میانه

مرز لطف آباد به آسیای میانه

مرز میلک به افغانستان
مرز دوغارون به افغانستان

مرز میرجاوه به پاکستان
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فرصت های خاص منطقه آزاد چابهار

امکان تبدیل به بار انداز اصلي کاالي منطقه ای این منطقه مي تواند 
به بار انداز اصلي کشتي هاي بزرگ )رده پاناماکس به باال( تبدیل شود 

تا پس از تخلیه، کشتي ها و شناورهاي کوچکتر از چابهار به بنادر مختلف 
بارگیري شود.

شناورهاي  به  خدمات  سایر  و  رساني  سوخت  پایگاه  ایجاد  امکان 
المللي،  بین  آبراه هاي  و  هند  اقیانوس  حاشیه  در  استقرار  بین المللي 

وضعیت بسیار مناسبي براي چابهار در زمینه ایجاد پایگاه سوخت رساني و 
خدمات جنبي به شناورهاي بین المللي ایجاد کرده است 

بهــره گیــري از فرصــت هــاي موجــود در بــازار افغانســتان و آســیاي 
ــس از بیســت ســال در حــال  ــه در شــرایط حاضــر، افغانســتان پ میان

ــتر  ــز بس ــه نی ــیاي میان ــن آس ــت و همچنی ــات اس ــش و ثب ــي آرام بازیاب
ــت و صــادرات کاال اســت ــت ترانزی ــراي فعالی مناســبي ب

به  چابهار  اتصال  مادري  سرزمین  پسکرانه  امکانات  از  برداري  بهره 
سرزمین مادري و امکانات منابع وسیعي که در سه استان پهناور شرقي 

سیستان و بلوچستان ، خراسان جنوبی و کرمان وجود دارد براي این منطقه 
زمینه هاي مناسبي جهت فعالیت ها ایجاد مي کند.

1

3

2
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پيكره اول
با کاربري تجاري، توریستي، خدماتي

پيكره دوم
سردخانه و کارگا ه هاي غیرآالینده

پيكره سوم
مسکوني

پيكره چهارم
فضاي سبز

پيكره پنجم
روستاي تیس و اراضي کشاورزي

پيكره ششم
توریستي – تفریحي

پيكره هفتم
قطب صنعتي 

پيكره نهم
صنایع دریایي و تجهیزات آب شیرین کن

پيكره هشتم
صنایع سنگین

پیکره های منطقه آزاد چابهار
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شهرک های تخصصی

شهرک های تخصصی
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راهبردهای منطقه آزاد چابهار

نقش در اقتصاد ملی
استقرار فوالد ، پتروشیمی

اثر بر اقتصاد محلی 
افزایش اشتغال مولد 

افزایش درآمد سرانه و رفاه نسبی
تکمیل زنجیره تولید 
تمرکز بر گردشگری 

انتقال دانش و تكنولوژی 
ارتقا کیفیت نیروی انسانی 

انتقال دانش مدیریت و تکنولوژی تولید 

جلب مشاركت جوامع محلی 
توسعه مشاغل خانگی 

توســعه روســتایی بــا تمرکــز بــر گردشــگری 
روســتایی و بــوم گــردی 

ارتقا دانش و مهارت
 

گسترش تعامالت بين المللی 
توسعه روابط اقتصادی با عمان و هند  

توسعه همکاری های منطقه ای 
تعریف کریدور های ارتباطی منطقه ای 
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پروژه های مهم توسعه ای در حال ایجاد 

قطب سوم پتروشيمی كشور 
پـروژه عظیـم پتروشـیمی چابهـار در فـاز اول بـا حجم 
تولیـد سـالیانه 8.5 میلیـون تـن موفـق  به اخـذ مجوز 

محیط زیسـت شـده اسـت.

صنايع تبديلی و شيالتی 
توسـعه ی فرصت های سـرمایه گـذاری صنایع تبدیلی، 
کشـاورزی، معدنـی و شـیالتی با توجه بـه مزیت های 

منطقه بـا اولویت هـای صادرات 

ساخت انبار
تشـویق به سـرمایه گذاری در سـاخت انبارهـای مواد 
سـوختی Tank Farm بـرای نگهـداری فـرآورده  هـای 

نفتـی، گاز و مایعـات شـیمیایی و غذایی 

خدمات دريايی 
ایجــاد پایــگاه ســوخت رســانی و خدمــات دریایــی در 

آب هــای منطقــه در بنــدر شــهید بهشــتی

پارک های لجستيک

فوالد 
  بـا راه انـدازی مجتمـع های فوالد )چهـار مجموعه(  

فـاز اول 1.6 میلیـون تن در حال سـاخت 
  طـرح جامـع فـوالد کشـور 10 میلیون تـن ظرفیت 

اسـت. چابهار  بارگذاری 

مواد معدنی 
ــه عنــوان صنعــت  مجتمــع فــرآوری مــواد معدنــی ب

بــاال دســتی مجتمــع هــای فــوالد     

شهرک های تخصصی 
مبتنی بر موقعیت ویژه چابهار شهرک های تخصصی 
خرما، لوازم پزشکی، چای، صنایع شیالتی در منطقه در 

حال مطالعات و طراحی می باشد 
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شهرک انرژی 
 تامیـن و توزیـع متمرکـز آب، بـرق و گاز در مقیاس 

صنعتی 

شهرک شيالتی 
صنایـع مرتبـط بـا شـیالت بـا رویکـرد و ارتبـاط بـا 

تکنولـوژی روز دنیـا مـورد انتظـار اسـت

شهرک برنج 
 ایجاد خوشه صنایع مرتبط با برنج 

 7 واحد فعال و 7 واحد در حال ساخت 

شهرک تجهيزات پزشكی 
 یک واحد در حال ساخت 

شهرک ايران و هند 
 توافق با شورای ایران و هند 
 تخصیص 200 هکتار زمین 

 آمادگــی اســتقرار شــرکت هــای مشــترک ایرانــی 
هنــدی

شهرک خرما 
  مطالعات 50 طرح کامل شده است 

شهرک خودرو 
 تخصیص 240 هکتار زمین 

IT شهرک
 راه اندازی فن بازار منطقه ای 

 ایجـاد شـهرک تخصصی فنـاوری و جذب سـرمایه 
گـذار در راسـتای راه انـدازی خط تولید برخی سـخت 

افـزار هـا در منطقه
 تهیه طرح و انجام مطالعات اولیه 
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تسهیالت و مزیت های قانونی

امکان تملک 100 درصد سهام شرکت های اتباع خارجی
ضمانت سرمایه گذاری ها مطابق با قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

امـکان سـرمایه گـذاري نامحـدود بـراي اتبـاع ایرانـی و خارجـي بـه هر میـزان امـکان انتقـال 100 درصد سـرمایه و سـود 
حاصـل از فعالیـت اشـخاص ثبـت شـده خارجـی بـه خارج از کشـور 

معافیت مالیاتی 100 درصدی بر درآمد و دارایی به مدت 20 سال و قابل تمدید
معافیت ورود ماشین آالت و مواد اولیه مصرفی واحدهای تولیدی از عوارض ورودی گمرکی

آزاد بودن صادرات محصوالت تولیدی در منطقه از مقررات عمومی صادرات و واردات
معافیـت گمرکـی محصـوالت تولیـدی واحدهـای صنعتـی منطقه برای صدور به سـرزمین اصلـی به میـزان ارزش افزوده در 

اسـتفاده از مـواد اولیه داخلـی مصوب در کمیسـیون ارزش افزوده
امـکان صـدور محصـوالت تولیـد شـده حاصل از مـواد اولیه خارجـی به میزان درصد مجاز تعیین شـده از سـوی کمیسـیون 

افزوده ارزش 
امکان استفاده از نیروی کار خارجی به میزان 10 درصد کل نیروی کار منطقه آزاد چابهار

قوانین و مقررات انعطاف پذیر در زمینه نیروی کار شاغل در منطقه
مجاز بودن تخلیه، بارگیری، ترانزیت و ترانشیپ و معافیت آن از عوارض و حقوق گمرکی به استثنای هزینه های

انبار و جابه جایی
مجاز بودن خرده فروشی کاال

قابلیت استفاده از تسهیالت بانکی برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری
امکان تاسیس بانک و بیمه داخلی و خارجی یا شعبات آن ها

صدور ویزای شش ماهه برای سرمایه گذاران خارجی با قابلیت تمدید آن
صدور روادید در فرودگاه از طریق نمایندگی وزارت امور خارجه با درخواست قبلی

امـکان بهـره بـرداری از زمیـن در پـروژه هـا بـدون پرداخـت قیمـت زمیـن، اجـاره بلنـد مـدت یـا مشـارکت در پـروژه ها و 
همچنیـن امـکان واگـذاری بـه شـرکت هـای شـده در ایران  
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تخـفیفات

تخفیف در هزینه انبارداری برای کانتینرهایی که بصورت تجاری به منطقه آزاد وارد می شوند.
تخفیف در هزینه تجهیزات بندری برای کانتینرهایی که بصورت دریایی به منطقه آزاد حمل می شوند.

تخفیف در هزینه انبارداری کاالهای صادراتی و ترانزیتی وارد به منطقه آزاد
تخفیف حمل از مبداء به میزان 10٪ ارزش سیف کاال 

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

معافیت از هزینه های انبارداری در چابهار به مدت سه ماه برای کاالهای تجاری 

تسهیالت

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

صدور گواهی مبدا مورد تائید گمرکات کشور
صدور قبض انبار قابل معامله و قبض انبار تفکیکی مورد تایید گمرکات کشور توسط سازمان

عدم متروکه شدن کاال در انبارهای منطقه آزاد چابهار
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مزیت های اختصاصی

موقعیت جغرافیایی راهبردی در کنار آب راه های بین المللی و نزدیک به خطوط بین المللی کشتیرانی
تنها بندر اقیانوسی تجاری ایران در خارج از تنگه هرمز

 CIS نقطه اتصال کریدور شرق ایران )کریدور شمال – جنوب( به آب های آزاد و اتصال کشورهای محصور به خشکی
نزدیک ترین بندر به بازارهای آسیای میانه و افغانستان

دسترسی آسان به سوخت های فسیلی خاورمیانه و کشورهای آسیای میانه
دسترسی آسان به مصالح ساختمانی و معادن دراستان سیستان بلوچستان 

دسترسی آسان به مواد معدنی گوناگون در شرق ایران 
ارتباط چند وجهی حمل و نقل از طریق هوا، زمین و دریا 

تسهیالت فروش و اجاره بلند مدت برای سرمایه گذاران خارجی
واقع شدن در امن ترین و نزدیکترین مسیر به بازارهای جهانی )شبه قاره هند(

نزدیکی به کشورهای پرجمعیت در حال رشد در جنوب آسیا
واقع شدن در تنها بندر اقیانوسی ایران )چابهار( با دسترسی بالفصل به سرزمین اصلی ایران

نزدیکی به بزرگترین منابع انرژی جهان در خلیج فارس
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تدوین برنامه رشد در مسیر توسعه پایدار و متوازن مدنظر سند چشم انداز
فراهم سازی شرایط امنیت و ثبات برای سرمایه های مادی و معنوی

اتکای توسعه به دانش بنیانی و دانایی محوری
رقابتی کردن فضای اقتصاد در چارچوب راهبرد اقتصادی

تعامل سازنده و هدفمند با قدرت های منطقه و بین المللی
اصالح ساختارهای اداری و کم کردن دخالت و تصدی گری دولتی

بهسازی نیروهای انسانی و آموزش مجدد انها
استاندارد سازی مقررات و رویه های جاری

ایجاد شرایط مناسب برای امنیت سرمایه گذاری و تضمین سود سرمایه
توسـعه تجـارت خارجـی جمهـوری اسـالمی ایـران بـا محوریـت توسـعه صـادرات غیرنفتـی، 
ترانزیـت، صـادرات مجـدد و بهبود تـراز بازرگانی کشـور از طریق افزایـش درآمدهای صادراتی 
در تحقـق ایـن مهـم منطقـه آزاد چابهـار بعنـوان رکـن اصلـی توسـعه کشـور در محور شـرق 
بـرای تحقـق سـند چشـم انـداز جمهوری اسـالمی ایـران تمـام امکانـات خویش را بهسـازی 

کـرده و بـه کار خواهـد گرفت.

منطقه آزاد چابهار و چشم انداز ایران 1404
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