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مقام معظم رهبری
چابهار یکی از نقاط ارتباطی مهم بین شرق و غرب، و شمال و جنوب است 

که می تواند بستر همکاری های عمیق، بلندمدت و مفید باشد.

حضرت آیت اهلل سیدعلی خامنه ای، سوم خرداد 1395

معاون اول رئیس جمهور
چابهار نزدیک ترین نقطه به آبهای آزاد جهان برای تمام کشورهای آسیای 

مرکزی و افغانستان است و یک نقطه استراتژیک برای ترانزیت کاال از آسیا 

به اروپا است و جمهوری اسامی ایران آمادگی دارد در راستای همکاری با 

کشورهای عضو آیورا ومنطقه تسهیالتی را فراهم کند

دکتر اسحاق جهانگیری، 30 اردیبهشت 1395

رئیس محترم جمهور
چابهار، بهاری برای هر سه کشور ایران، افغانستان و هند محسوب می شود. 

در سایه سرمایه گذاری و فعالیت مشترک در چابهار می توانیم کشور هند را به 

مسیری مطمئن به افغانستان و کشورهای آسیای میانه و قفقاز متصل کنیم.

دکتر حسن روحانی، 3 خرداد 1395

دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور
منطقه آزاد چابهار، منطقه ای ایده آل برای توسعه سرمایه گذاری، تولید و صادرات محصوالت مورد نیاز بازارهای مصرف منطقه ای بویژه 

بازار عظیم یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری هند، افغانستان و آسیای میانه است که می تواند به مرکز منطقه ای ترانزیت، انرژی و 

تجارت تبدیل شود.  منطقه آزاد چابهار می تواند در صورت توجه کافی و تدبیر مناسب از سوی فعاالن اقتصادی به عنوان یکی از عناصر 

آمیخته های بازاریابی مناسب در تقویت و ارتقاء سطح مناسبات تجاری بین این کشورها تبدیل شود.

مرتضی بانک، اسفند 9۷
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 تغییر استراتژی از تجارت به تولید برآمده از نقشه راه کالن مناطق آزاد و مطالعات مبتنی بر پتانسیل ها و فرصت های 

پیش روی چابهار با نگاه به اســناد باالدســتی از سه ســال قبل در منطقه آزاد چابهار آغاز شد. این تمرکز با سرعت 

گرفتن آهنگ تامین زیرســاخت های اساســی از جمله بندر و راه آهن و برنامه ریزی برای ساخت فرودگاه بین المللی 

بیشــتر شــد. راهبردهای پنج گانه منطقه آزاد چابهار ) نقش در اقتصاد ملی، اثر بر اقتصاد محلی، جلب مشــارکت 

جوامع محلی، انتقال دانش و تکنولوژی و گسترش تعامالت بین المللی( مانیفست عملکردی منطقه آزاد چابهار برای 

اقدامات اساسی و جاری سازمان بوده است. 

 شــرایط بین المللی و تالطم در بازار ارز ناشــی از تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا و سیاســت های حمایتی از 

اقتصاد کشور فعالیت در مناطق آزاد را به صورت عام دچار نوسانات اساسی کرده است اما آنچه که اهمیت دارد و 

آســیب پذیری چابهار را در این مســیر کمتر کرده، ریل گذاری مناسب ناشی از سیاست ها و برنامه های پیش گفته و 

اصرار بر حرکت در این مسیر است که در نهایت منجر به اقداماتی شده که به عنوان عملکرد سازمان در این مجموعه 

بصورت اختصار به تصویر آمده است. 

 پیگیری ســرعت بخشــیدن به فوالد مکران با ظرفیت 1/6 میلیون تنی و پتروشــیمی بدر شــرق و آغاز واحد دوم 

پتروشیمی، همچنین تشکیل کنسرســیوم تولید 10 میلیون تنی فوالد توسط فوالدسازان بزرگ کشور )فوالد مبارکه، 

چادرملو و گل گهر( و تصویب طرح توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار برای توسعه فعالیت های این بخش در عمل 

به نقش اقتصاد ملی در اولویت پیگیری های سازمان بوده است. 
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در این راســتا اجرایی شــدن فرودگاه بین المللی چابهار از طریق تفاهم با وزیر محترم راه و شهرسازی و برنامه ریزی 

برای طراحی و ساخت آن به صورت ویژه در دستور کار بوده که نتایج خوبی در برداشته و در سال 1398 یقینا عملیات 

ساخت آن آغاز خواهد شد. 

اثر بر اقتصاد محلی از طریق ایجاد اشــتغال به واسطه توسعه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از طریق انعقاد 

١٣٨ قرارداد ســرمایه گذاری با پیش بینی  ٢٤٨٤ شــغل و همینطور بهره برداری از ٥١ واحد صنعتی جدید در طی این 

سال دنبال شده است. 

متاسفانه به دلیل شرایط تحریمی و سیاست های ارزی و گمرکی که ناشی از تحریم به رغم راه اندازی واحدهای جدید 

تولیدی، حجم تولیدات در منطقه کاهش یافته اســت، اما به واســطه امید به عبور از این شرایط موجود، عملیات 

ســاخت پروژه های قرارداد منعقده شده و ثبات در شرایط اقتصادی در سال های آینده، انتظار رونق قابل توجهی در 

تولید وجود دارد.

از ســوی دیگر، گردشــگری به عنوان یک پتانسیل قوی این منطقه با طراحی ســایت های گردشگری و پیش بینی 

بســته های سرمایه گذاری متناسب با شرایط منطقه رشد چشمگیری داشــته است؛ جمعا 9 هتل در سطح مختلف 

)هتل آپارتمان و هتل های تا 5 ســتاره( عملیات اجرایی را آغاز کرده اند؛ همچنین ســاخت اولین سایت گردشگری 

به مساحت ٣٦  هکتار اجرایی شده است. به ثمر نشستن این اقدامات منجر به اثر بر اقتصاد محلی خواهد شد.

 سند مسئولیت اجتماعی کار ارشمندی بود که در این سال با کمک دانشگاه تهران تنظیم شد و با محوریت آموزش، 
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در این راســتا اجرایی شــدن فرودگاه بین المللی چابهار از طریق تفاهم با وزیر محترم راه و شهرسازی و برنامه ریزی 
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بهداشــت و توانمندسازی جوامع محلی در حال اجرا است. این هدف روح حاکم بر فعالیت های فرهنگی اجتماعی 

سازمان در جهت اهداف مناطق آزاد و منتفع کردن جوامع محلی از مزایای فعالیتی منطقه آزاد است.

تخصیص اعتبار برای ســاخت و تکمیل 83 کالس درس در روســتاهای شهرســتان، و بسیاری از فعالیت های دیگر 

توانسته است تصویر مناسبی از راهبرد جلب مشارکت جوامع محلی ترسیم کند.  این روند به عنوان یک رویه ثابت 

در سال های آتی در منطقه دنبال خواهد شد.

در همین راستا، تربیت نیروی انسانی کارآمد که ریشه در کیفیت آموزش در منطقه دارد به درستی مورد توجه قرار 

گرفت؛ دبیرســتان دانا و توانا به عنوان یک پایلوت آموزشی مناســب و جذب دانش آموز از طریق آزمون و تعیین 

ســهمیه برای روستاها و شهرستان های اطراف نوید ارتقاء شاخص های آموزش متوسطه و حمایت از استعدادهای 

درخشان این مناطق را می دهد.

 در کنار این اقدامات آموزشی ارزشمند که از سال 96 آغاز شده بود و در سال 9۷ پایدار شد، ایجاد منطقه ویژه علم و 

فن آوری و تکمیل زیرســاخت های آموزشی با تکمیل و بهره برداری از ساختمان آموزشی دانشگاه و بسترسازی برای 

حضور شــتابدهنده های با تجربه برای حمایت و تجاری سازی ایده های استارت آپی در جهت عمل به راهبرد انتقال 

دانش و تکنولوژی مورد توجه جدی قرار گرفته اند.

 به رغم شــرایط خاص اقتصادی و محدودیت های انتقال پولی، توســعه تعامالت بین المللی از طریق ایجاد منافع 

مشترک برای کشورهایی که سهمی از بازارهای منطقه دارند در دستورکار بوده است. برنامه ریزی برای توسعه صنایع 
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سنگ، طراحی و برنامه ریزی اجرایی برای پارک لجستیکی و مذاکره با بخش خصوصی کشورهای محصور در خشکی 

از جمله افغانستان و کشورهای آسیای میانه، دنبال شد و دستاوردهای مناسبی داشته است.

 آنچه که در این گزارش آمده اســت بخشــی از تالش های همکاران سازمان منطقه آزاد چابهار است که در سال 9۷ 

به ثمر نشســته اســت. اما راه های رفتنی زیادی پیش رو است و تغییر شرایط اقتصادی در منطقه و مسئولیت این 

سازمان را برای تالش بیشتر دوچندان کرده است.

 تالش عمومی در تمام ارکان ســازمان در سال های پیش رو حرکت بر مدار راهبردهای پیش گفته در تطابق با نقشه 

راه کالن مناطق آزاد چابهار خواهد بود و ضعف های سال 9۷ با برنامه ریزی و اقدام صحیح برطرف خواهد گردید.

 حمایت و همراهی مجموعه دولت و شورای عالی مناطق آزاد، همفکری و همراهی دبیر محترم شورای عالی مناطق 

آزاد و همکاران مجموعه دبیرخانه شورای عالی بویژه معاونین محترم این دبیرخانه در موفقیت های حاصل شده در 

سال 9۷ نقش اثربخشی داشته است.

 الزم می دانم ضمن تشکر از این مجموعه، از همه اعضای هیات مدیره سازمان که نقش راهبری مناسبی را با صرف 

وقت مورد نیاز و کمک فکری و مشورتی داشته اند، قدردانی کنم.

 قطعا نظرات گرانســنگ و رهنمودهای با ارزش سیاستگذاران، مدیران، کارشناسان و همه کسانی که دغدغه توسعه 

ملی را دارند، تیم اجرایی سازمان را برای حرکت بر مدار توسعه و تحقق اهداف مناطق آزاد که در سال های گذشته 

از آن فاصله گرفته ایم، یاری می کند.

عبدالرحیم كردی

رییس هیات مدیرعامل و مدیرعامل
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راه کالن مناطق آزاد چابهار خواهد بود و ضعف های سال 9۷ با برنامه ریزی و اقدام صحیح برطرف خواهد گردید.

 حمایت و همراهی مجموعه دولت و شورای عالی مناطق آزاد، همفکری و همراهی دبیر محترم شورای عالی مناطق 

آزاد و همکاران مجموعه دبیرخانه شورای عالی بویژه معاونین محترم این دبیرخانه در موفقیت های حاصل شده در 

سال 9۷ نقش اثربخشی داشته است.

 الزم می دانم ضمن تشکر از این مجموعه، از همه اعضای هیات مدیره سازمان که نقش راهبری مناسبی را با صرف 

وقت مورد نیاز و کمک فکری و مشورتی داشته اند، قدردانی کنم.

 قطعا نظرات گرانســنگ و رهنمودهای با ارزش سیاستگذاران، مدیران، کارشناسان و همه کسانی که دغدغه توسعه 

ملی را دارند، تیم اجرایی سازمان را برای حرکت بر مدار توسعه و تحقق اهداف مناطق آزاد که در سال های گذشته 

از آن فاصله گرفته ایم، یاری می کند.

عبدالرحیم كردی

رییس هیات مدیرعامل و مدیرعامل



چابهارچهارراهتجارتجهانیچابهارچهارراهتجارتجهانی



چابهارچهارراهتجارتجهانی
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بر اساس نقشه راه کالن مناطق آزاد کشور، »ایجاد محیطی متمایز با مدیریت کارآمد 
و یک پارچه، فارغ از دیوان ساالری های معمول سرزمین اصلی« به عنوان ماموریت این 
مناطق تعریف شده و در این راستا مزیت هایی مانند برخورداری از آزادی ورود و خروج 
سرمایه، آزادی خروج ســود فعالیت های اقتصادی، بهره مندی از مقررات اختصاصی 
اشتغال و معافیت های مالیاتی، انجام مبادالت خارجی مستثنی از مقررات ملی صادرات 
و واردات گمرکی و بی نیاز از دریافت روادید برای اتباع خارجی برای مناطق آزاد منظور 
شده است. از سوی دیگر، عالوه بر انتظارات هجده گانه رئیس محترم جمهوری اسالمی 
ایران که هم سو با راهبردهای بنیادین مناطق و با جهت گیری ارتقای اثربخشی و کارایی، 
ابالغ شده، محورهای عملیاتی فعالیت مناطق در انطباق با سیاست های اقتصاد مقاومتی 
و هماهنگ با برنامه ششم توسعه کشور نیز تدوین و تنظیم شده است. بر این اساس، در 

آینده نگری های مناطق آزاد چشم انداز و اهداف راهبردی مشخصی تبیین شده است.

چشم انداز
پیش گامــی در منطقه خاورمیانه، آســیای جنوب غربی، آســیای میانــه و قفقاز، 
برخورداری از زیرســاخت های روزآمد. بهره مندی از قابلیت هایی چون شــفافیت، 
سهولت، رقابت پذیری و جذابیت محیط کسب وکار برای سرمایه گذاری و ایفای نقشی 
موثر در توســعه اقتصاد ملی و تقویت پیوندهای راهبــردی با اقتصادهای منطق های و 
بین المللی این موارد مولفه های اصلی چشــم انداز مناطق آزاد کشــور از جمله منطقه 
آزاد چابهار را تشــکیل می دهند. در عین حال، انتظار می رود این مناطق الگوی توسعه 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سایر مناطق کشور باشند.

اهداف راهبردی
در راستای تحقق این چشم انداز امیدبخش، اهداف راهبردی سه گانه ای چون کمک 
به تامین رشــد پویا و بهبود شــاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند 
چشــم انداز بیست ساله کشــور، کمک به تنوع بخشــی پیوندهای اقتصادی کشور با 
اقتصادهای منطقه ای و بین المللی به ویژه با کشــورهای منطقه و همسایگان و کمک به 
توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
جوامع محلی با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی و مولفه هایی چون ایفای نقش در 
اقتصاد ملی، تقویت اقتصاد منطقه ای، انتقال فناوری، جلب مشــارکت و توسعه جامعه 

محلی و تقویت مناسبات بین المللی ابالغ شده است.

کلیات

11
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عملکردها و 
دستاوردها

عملکردهای محوری سازمان در سال 1397 
بر مبنای مولفه های پنچ گانه و در تناظر با اهداف 
راهبردی نقشــه راه ابالغی دبیرخانه شــورای 
عالی و رویکردهای عملیاتی مرتبط با هر بخش 
منجر به نتایج و دست آوردهایی شده است که 
در این مجموعه بخش هایــی از آن به اختصار 

آمده است.
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راهبردهای منطقه آزاد چابهار

اثر بر اقتصاد محلی 
ایجاد اشتغال مولد و تالش 

برای افزایش درآمد سرانه 

تکمیل زنجیره تولید و توسعه 

شهرک های صنعتی تخصصی 

و صنایع کوچک و متوسط:  

ایجاد خوشه های صنایع غذایی، 

20 واحد فرآوری برنج، صنایع 

پالستیک، خوشه مقاطع فوالدی

تمرکز بر گردشگری: آغاز ساخت 

9 واحد هتل و هتل آپارتمان

نقش در اقتصاد ملی
فوالد: 

یک واحد 1.6میلیون تن 

کنسرسیوم 10 میلیون تنی )در حال انجام 

مطالعات، جانمایی سایت انجام شده 

است(

پتروشیمی: 

2 واحد متانول عملیات اجرایی آغاز 

کرده اند. یک واحد نیروگاه شروع به 

ساخت شده است.

توسعه حمل و نقل و ترانزیت: 

تصویب طرح توسعه منطقه در دولت و 

پیگیری تصویب در مجلس شورای اسالمی

برنامه ریزی برای احداث فرودگاه بین المللی 

چابهار 

جلب مشارکت جوامع محلی 
تنظیم سند مسئولیت اجتماعی با تمرکز بر 

سه محور:

 آموزش 

 بهداشت 

 توانمندسازی و توسعه مشاغل خانگی 

)کارگاه های دوخت محلی با ایجاد 250 نفر 

شغل در فاز اول(

صنایع دستی و گردشگری  

 سوزندوزی: بیمه 100 صنعتگر، خرید 

تضمینی توسعه بازاریابی 

 توسعه بومگردی 

 بهسازی روستای تیس، آغاز آبرسانی، 

تهیه طرح ویژه روستا

15

انتقال دانش و تکنولوژی 
ارتقا کیفیت نیروی انسانی و انتقال دانش مدیریت و 

تکنولوژی تولید

ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری با توسعه سایت دانشگاهی و 

تکمیل و بهره برداری ساختمان آموزشی دانشگاه

استقرار مراکز انتقال فناوری )شتاب دهنده ها( 

آموزش های فنی با رویکرد پرورش تکنیسین

دبیرستان دانا و توانا 

حضور دانشگاه صنعتی شریف

راه اندازی مرکز نوآوری ایران و چین در دانشگاه بین المللی 

گسترش تعامالت بین المللی 
تمرکز بر اقتصاد افغانستان 

 توسعه صنایع مبتنی بر بازار مصرف افغانستان 

 توسعه صنایع مبتنی بر مواد اولیه افغانستان 

صنعت سنگ، فرآوری مواد غذایی 

همکاری حمل و نقل و لجستیک و شیالتی با عمان 

توسعه همکاری های شیالتی با اروپا )فرانسه(

برنامه ریزی برای توسعه روابط چابهار با گوادر 

ایجاد هاب لجستیک برای کشورهای محصور در 

خشکی آسیای میانه 
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ایفای نقش در اقتصاد ملی
گســترش و تسهیل تولید کاال و خدمات در کســب و کارهای محوری و مزیت های نسبی 

منطقه و جلب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی

تعداد کل واحدهای تولیدی

تعداد واحدهای تولیدی 

به بهره برداری رسیده

13961396 139۷139۷

212

35

25 درصد رشد

45 درصد رشد

263

51

17

مجتمع پتروشیمی نگین مکران

مجتمع فوالد مکران
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مجتمع پتروشیمی نگین مکران

مجتمع فوالد مکران
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139۷1396139513941393

ارزش تولیدات )میلیارد ریال(

1240

3086
4599

5680

3450

رشد 150 درصدی تولیدات طی سال های )9۷-95( )13۷52( به نسبت سال های )91-94( )5510(

عمده محصوالت تولیدی: برنج، چای، قیر، پروفیل، نایلون نایلکس، پتو

139۷1396139513941393

سرمایه گذاری داخلی محقق شده )میلیارد ریال(

630 930 1550 2015

9825

رشد 14 برابری سرمایه گذاری داخلی محقق شده در سال 139۷ به نسبت سال 1393

19

قراردادهای سرمایه گذاری منعقد شده

20
65

198 132 138

تعداد قراردادهای ســرمایه گذاری منعقد شــده طی 3 سال اخیر )468( )95-9۷( برابر با تعداد قراردادهای سرمایه گذاری منعقد شده طی 8 سال گذشته )461( 

)94-8۷(

تعداد قراردادهای سرمایه گذاری منعقد شده طی 6 سال اخیر )609()92-9۷( برابر با تعداد قراردادهای سرمایه گذاری منعقد شده طی 12 سال گذشته )91-80(

139۷

139۷

1396

1396

1395

1395

1394

1394

1393

1393

سرمایه گذاری خارجی محقق شده )میلیون دالر(

رشد 118 درصدی سرمایه گذاری خارجی محقق شده طی سالهای )9۷-95( به نسبت سال های )92-94(

38

8
50

63

۷
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شرکت های به ثبت رسیده کل )تعداد(

139۷1396139513941393

258 324
456

295
489

تعداد شرکت های به ثبت رسیده در طی 6 سال اخیر)2001( )92-9۷( برابر با تعداد شرکت های به ثبت رسیده طی 10 سال قبل از آن )18۷۷()۷۷-91( می باشد.

تعداد شرکت های به ثبت رسیده در طی 3 سال اخیر)1240( )95-9۷( برابر با تعداد شرکت های به ثبت رسیده طی ۷ سال قبل از آن )1253()88-94( می باشد.

139۷1396139513941393

اشتغال واحدهای تولیدی )نفر(

رشد 121 درصدی اشتغال ایجاد شده طی سال های )9۷-95( )1608( به نسبت سال های )92-94( )۷26(

سرجمع اشتعال موجود منطقه 154۷8 نفر می باشد. 4654 نفر شغل طی سه سال آینده از محل طرح های در حال اجرا )قرار دادهای منعقد شده( ایجاد می شود.

155
321

853
459 654

139۷139613951394

اشتغال بازرگانی )نفر(
554 519

402
309

21

توسعه تجارت بین المللی و منطقه ای
واردات کاالی تجاری از طریق منطقه به سرزمین اصلی )میلیون دالر(

1396 139۷

828

592
75 درصد رشد

سهمیه کاالی تجاری 

سازمان در سال 9۷، 

450 میلیون دالر بوده 

که سازمان موفق به 

جذب سهمیه سایر 

مناطق به ارزش 3۷8 

میلیون دالر شده است.
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1396 139۷

واردات کاالی همراه مسافر به منطقه )میلیون دالر(

134

34

75 درصد کاهش

تغییر شرایط 

اقتصادی و 

تالطم بازار ارز و 

سیاست های بازرگانی 

متاثر از تحریم عامل 

اصلی کاهش واردات 

کاالی همراه مسافر 

بوده است.

23



23
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139۷1396139513941391139013891388138۷ 1392 1393

صادرات به خارج از کشور )میلیون دالر(

6
2 2

8
5 ۷ 5 ۷ 8 ۷

15

رشد 150 درصدی صادرات به خارج از کشور در سال 139۷ به نسبت سال 138۷

رشد 114 درصدی صادرات به خارج از کشور در سال 139۷ به نسبت سال 1392

139۷1396139513941391139013891388138۷ 1392 1393

صادرات به سرزمین اصلی )میلیون دالر(

5 ۷ ۷ 8
5 6

10 11
8 8

1۷

رشد 240 درصدی صادرات به سرزمین اصلی در سال 139۷ به نسبت سال 138۷

رشد 183 درصدی صادرات به سرزمین اصلی در سال 139۷ به نسبت سال 1392

گسترش صادرات کاال و خدمات و حضور فعال 
در بازارهای منطقه ای و جهانی

25

1396 139۷

5.5ترانزیت )میلیون دالر(

1.3

77 درصد کاهش
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1396 139۷

5.5ترانزیت )میلیون دالر(

1.3

77 درصد کاهش
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1396 139۷

صادرات مجدد )میلیون دالر(

2.1

215 درصد رشد

6.6

تمرکز بر رویکرد صادرات 

مناطق و تالش جهت 

توسعه خدمات صادرات 

مجدد منجر به افزایش 

صادرات مجدد در 

منطقه شده است. بهبود 

زیرساخت های بندری و 

تسهیل فرآیندها نقش 

موثری در این مهم 

داشته است.

27

1396 139۷

)TEU( تعداد کانتینر وارده

23۷00

46 درصد رشد 34562

به دلیل امکان 

پهلوگیری 

کشتی های بزرگ 

با وجود افزایش 

کانتینرهای ورودی، 

تعداد شناورها 

کاهش یافته است.
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بهبود شاخص های توسعه

تعداد واحد های صنعتی 
فعال و نیمه فعال

تعداد واحدهای 
صنعتی غیرفعال

با اشتغال 3146 نفر

با اشتغال 561 نفر

186 واحد 

۷۷ واحد 
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تقویم رویدادهای نمایشگاهی سال 97
تاریخنوع رویدادعنوانردیف

3 تا 7 اردیبهشتعمومیسومین نمایشگاه گل و گیاه1
24 الی 30 خردادعمومیاولین نمایشگاه کاالی ایرانی2
20 تیرماهاجتماعینشست جشن کریمان ) مراسم گلریزان برای زندانیان غیر عمد(3
26 ام تیرماهکنفرانس تخصصیهمایش ملی تاالسمی4
20 -21 مردادکنفرانس تخصصیهمایش ملی پدافند غیر عامل5
30 مرداد الی شهریورعمومیاولین نمایشگاه و جشنواره اقوام ایرانی, صنایع دستی, سوغات و اهدایا6
8 الی 10 شهریورفرهنگیجشنواره ملی موسیقی کماالن7
13 الی 18 شهریورتخصصیچهارمین نمایشگاه خانه مدرن8
17 الی 18 مهر ماهاختصاصیهمایش و نشست فرماندهان بسیج کشور9
30 مهر الی 6 آبان ماهعمومینمایشگاه بوی ماه مهر به همراه ملزومات خانواده10
10 آباناختصاصیهمایش قیام عاشورا – نشست سراسری روسا و اعضای ستادی دانشگاه آزاد اسالمی11
26 و 27 آبانتخصصیهمایش فرش دستباف12
7 آذر ماهاختصاصیآیین تجلیل از برترین های ورزش جنوب استان13
12 الی 16 آذرتخصصیچهارمین نمایشگاه صنعت ساختمان چابهار14
28 الی 29 آذر ماهتخصصیهمایش معاونین اقتصادی مناطق آزاد ایران15
5 الی  اا دی ماهتخصصیهفتمین نمایشگاه صنعت مواد غذایی16
28 الی 29 دی ماهاختصاصیاولین کنفرانس و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری منطقه آزاد چابهار17
10 الی 11 بهمن ماهاختصاصینشست قضات استان سیستان و بلوچستان18
16 الی 20 بهمن ماهتخصصیهشتمین نمایشگاه تخصصی مبلمان19
23 الی 29 بهمن ماهتخصصیبخش مد و لباس جشنواره بین المللی فجر20
4 الی 5 اسفند ماهاختصاصیکارگاه آموزشی صنف آرایشگران چابهار21
7 الی 8 اسفند ماهتخصصیهمایش بین المللی روز چابهار22
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1396 139۷

برپایی 16 نمایشگاه و همایش تخصصی و 6 نمایشگاه عمومی در منطقه آزاد چابهار

14
14 درصد رشد22
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برپایی 16 نمایشگاه و همایش تخصصی و 6 نمایشگاه عمومی در منطقه آزاد چابهار

14
14 درصد رشد22
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همایش فرصت های 
 سرمایه گذاری در 

سیستان و بلوچستان
چابهار - دی ماه 139۷
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همایش فرصت های 
 سرمایه گذاری در 

سیستان و بلوچستان
چابهار - دی ماه 139۷
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بخش بین الملل 
جشنواره مد و 

لباس فجر
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همایش علمی، فرهنگی قضات 
استان سیستان و بلوچستان

اولین جشنواره ملی موسیقی 
حماسی کماالن
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همایش علمی، فرهنگی قضات 
استان سیستان و بلوچستان

اولین جشنواره ملی موسیقی 
حماسی کماالن
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همایش 
بین المللی 

توسعه چابهار

37

دومین همایش 
استانی طعم 

خوش ریاضی در 
منطقه آزاد چابهار

دومین جشن 
گلریزان 

)باکریمان(
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دومین همایش 
استانی طعم 

خوش ریاضی در 
منطقه آزاد چابهار

دومین جشن 
گلریزان 

)باکریمان(
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اثر بر اقتصاد محلی 
بهبود محیط کسب و کار حاکم بر منطقه از طریق ارتقای 

شفافیت، پیشگیری و مقابله با فساد اداری و مالی و 

اقتصادی، اصالح و ساده سازی و بهبود فرآیندها و مقررات 

ارتقای خدمات عمومی سازمان و تقویت پنجره واحد:

  نظام ارزشیابی کارکنان )نظام 360 درجه(

  انجام فازهای 1و2و3 استقرار نظام مدیریت کیفیت 

 )ISO 9001-2015( ایزو

  برنامه ریزی جهت تدوین و اجرای دستورالعمل و آیین 

نامه نظام جامع رفاهی کارکنان

  برگزاری مجمع سال 1396 سازمان در موعد زمانی مقرر 

  تهیه صورت های مالی 6 ماهه اول سال 139۷ در 

ابتدای آبان ماه سال جاری برای اولین بار

  افزایش 24 درصدی درآمدهای پایدار بودجه اصالحی 

سال 139۷ از 1.021 میلیارد ریال به 1.269 میلیارد ریال

39
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اقدامات انجام شده جهت افزایش بهره وری در حوزه انرژی:

  تعویض چراغ های روشنایی از گازی به LED به منظور بهینه سازی مصرف برق

  نوسازی ناوگان نگهداری شبکه آب و برق

  هوشمندسازی ایستگاه های پمپاژ با نصب تابلوهای پیشرفته

  تغییر بخشی از شبکه هوایی برق به زمینی

توسعه زیرساخت های مربوط 
به کسب و کارهای محوری منطقه 

)سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات(

41

توسعه منطقه در چارچوب طرح های راهبردی:

  بازنگری طرح جامع منطقه 

  بازنگری طرح تفصیلی پیکره یکم

  تهیه طرح جامع و تفصیلی ویژه روستای تیس

  شروع عملیات اجرایی ساختمان مرکزی سازمان

  تکمیل طرح گردشگری اراضی پیکره ششم به مساحت 2100 هکتار

  تدوین 91 بسته سرمایه گذاری با برآورد اشتغال 1003 نفر تدوین 104 بسته سرمایه گذاری

  تهیه طرح تفصیلی بخش شرقی پیکره هفتم با کاربری صنعتی و کارگاهی با مساحت 1100 هکتار

  شروع عملیات اجرای ساخت خانه فرهنگ

  طراحی مسیر ارتباطی و اتصال پیکره ها

  طراحی و بهسازی و توسعه انبارهای گمرکی

  طراحی اتصال سایت انبارها و پارک لجستیک
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اقدامات راهبردی در حوزه زیربنایی:

  تشکیل کمیسیون تخصصی معماری و شهرسازی

  تدوین آیین نامه نظم مهندسی در جهت راه اندازی کانون مستقل نظام مهندسان منطقه آزاد چابهار

  تشکیل کمیسیون تخلفات بدوی و تجدیدنظر )برای صدور جرائم تخلفات، تخریب بنا به جای کمیسیون ماده 100 

در سرزمین اصلی(

  بکارگیری عامل چهارم در طرح ها

  مطالعات تهیه طرح تفصیلی پیکره هشتم

  تشکیل شورای ارزیابی زیست محیطی منطقه آزاد

  مطالعات جامع هدایت آب های سطحی منطقه

  طراحی مسیر پیکره دوم به تجاری و تراس بهشت 

  مطالعات اتصال پیکره 8 به بندر

43

توسعه گردشگری با رویکرد حمایت از بخش 
خصوصی:

  شروع احداث 9 واحد مجموعه هتل و مراکز اقامتی 

  نظارت بر مراکز خدمات گردشــگری، اماکن اقامتی، رستوران ها و دفاتر خدمات مسافرتی توسط کارگروه نظارت بر 

خدمات گردشگری

  راه اندازی باشگاه دوست داران چابهار

  آغاز ساخت مجموعه گردشگری لیپار با مساحت 36 هکتار شامل احداث زیرساخت ها و 16 بسته سرمایه گذاری

  تهیه طرح گردشگری سایت شهباز
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توسعه گردشگری با رویکرد حمایت از بخش 
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هتل سدس
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هتل سدس
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اقامتگاه بوم گردی 
ُدر بلوچ
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اقامتگاه بوم گردی 
ُدر بلوچ
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هتل آپارتمان 
گیالن

هتل مکران

49

هتل رویال صدف
شهر توریستی رویال صدف

)مجموعه تجاری، تفریحی، فرهنگی، اقامتی و گردشگری(
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هتل رویال صدف
شهر توریستی رویال صدف

)مجموعه تجاری، تفریحی، فرهنگی، اقامتی و گردشگری(
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مسـئولیت اجـتماعی

توسعه بهداشت و درمان متناسب با نیاز جامعه محلی و فعاالن اقتصادی:

  تخصیص زمین برای احداث بیمارستان 540 تختخوابی چابهار در محدوده اراضی منطقه آزاد چابهار به مساحت 20 هکتار

  برگزاری نمایشگاه سالمت بمناسبت هفته سالمت

  راه اندازی روش اندازه گیری هیستامین با استفاده از تست های سریع آزمایشگاهی االیزا 

  مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی انجمن صرع با شبکه بهداشت 

  مشارکت در برگزاری همایش انجمن تاالسمی ایران با شبکه بهداشت 

  اهداء یک دســتگاه کانکس سیار دندانپزشکی به مرکز بهداشــت و درمان شهرستان چابهار جهت ارائه خدمات 

رایگان به روستاهای همجوار.

51

اقدامات اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به سرمایه گذاران و تکمیل زنجیره ارزش و تولید منطقه ای:

  آموزش و راه اندازی روش اندازه گیری آفالتوکسین گروه  B, G  در غالت 

  افزایش تعداد باقیمانده آفت کش های قابل اندازه گیری در  محصوالت کشاورزی )برنج( از 96 سم به 1۷9 سم 

  راه اندازی روش اندازه گیری 96 نوع باقیمانده آفت کش ها در محصوالت کشاورزی )برنج( 

  راه اندازی روش اندازه گیری سوربات پتاسیم و بنزوات سدیم بروش HPLC در نوشیدنی ها 

  HPLC راه اندازی روش اندازه گیری کافئین در انواع چای و قهوه بروش  

lims اجرایی شدن سامانه شبکه ملی آزمایشگاهی  
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اقدامات اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به سرمایه گذاران و تکمیل زنجیره ارزش و تولید منطقه ای:
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جلب مشارکت جوامع محلی 
توسعه ظرفیت ها، قابلیت ها و استعدادهای فرهنگی، 

اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آنها در جهت تولید ارزش 
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  توسعه مشاغل خانگی. 

  توسعه روستایی با تمرکز بر گردشگری روستایی و بوم گردی:

  احداث و نوسازی 2 مجموعه کمپ گردشگری.

  احداث 1 واحد اقامتگاه بومگردی.

  تجهیز و راه اندازی 3 واحد مرکز بومگردی.

  برگزاری 425 مورد تورهای گردشگری.

  ایمن سازی و تجهیز 60 فروند شناور تفریحی.

  احداث یک باب کارگاه تولید صنایع دستی.

  برپایی نمایشگاه سراسری صنایع دستی و اقوام ایرانی.

  جشنواره بهار در بهار.

  جشنواره غذاهای سنتی و محلی.

  برپایی دوره های گردشگری:

  همکاری با شرکت ها، آژانس ها و لیدرهای محلی: 19 مورد

  برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی: 4 مورد

  برپایی دوره های صنایع دستی:

  تعداد شرکت ها و تعاونی های فعال: 2۷ شرکت.

  کارگاه و دوره آموزشی: 5 مورد.
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  انعقاد تفاهم نامه ایجاد مدرســه عالی هنر و صنایع 

خالق.

  برپایی نمایشگاه سراسری صنایع دستی، سوغات و 

هدایا.

  برگزاری نمایشگاه صنایع دستی روستائیان و عشایر 

استان سیستان و بلوچستان:

  با هدف ایجاد اشتغال پایدار ، کسب درآمد و بازار 

یابی و معرفی ظرفیت های صنایع خالق استان.

  حضور تعداد 120 صنعتگر به مدت 4 روز.

  راه اندازی 32 غرفه  از 14 شهرستان. 

  بازدید بیش از سه هزار نفر  گردشگر و مسئولین 

و شهروندان.

  برگزاری موســیقی روســتائیان و عشایر سیستان و 

بلوچستان.

  راه اندازی نمایشــگاه و فروشــگاه حمایتی صنایع 

دستی.

  ارتقا دانش و مهارت:

  انعقاد تفاهم نامه ها:

  آموزش و پرورش شهرستان. 

  ســازمان نوســازی مدارس جهت نوسازی 

مدارس روستای کمب و تیس. 
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  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سیستان و 

بلوچستان. 

  معاونت هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی.

  حمایت از ناشرین و مولفین کتب:

  راه انــدازی کتابخانــه ســیار در چابهــار و 

روستاهای همجوار. 

  توزیــع بیش از 5000 جلد کتاب به گروه های 

هدف.

  واگذاری اراضی به بخش خصوصی جهت احداث 

مدارس:

  واگذاری زمین جهت ســاخت دبیرســتان 

دخترانه. 

  واگذاری زمین جهت ساخت دبستان دخترانه 

و پسرانه مفید.

  مرمت و بازســازی مدارس ســطح روستای 

تیس )زینبیه،حضرت مریم(.

  ارتقاء ســطح آموزشــی و برگــزاری دوره های 

آموزشی و تقویتی:

  برگزاری دوره های توانمندسازی معلمین. 

  تقویت بنیه علمی دانش آموزان ویژه کنکور.

مسـئولیت اجـتماعی
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  تقویت بنیه علمی دانش آموزان ویژه کنکور.

مسـئولیت اجـتماعی
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  دبیرستان دانا و توانا:

  پایه گذاری دبیرســتان دانشــگاه )دانا و توانا( منطقه آزاد چابهار با هــدف تربیت نیروی متخصص برای 

بخش های مختلف جامعه.

  بورسیه ۷5 درصد از دانش آموزان پذیرفته شده مدرسه دانا و توانا. 

  پذیرفته شــدن 80 درصدی دانش آموزان دبیرســتان دانا و توانای دانشگاه بین المللی منطقه آزاد چابهار 

)پذیرفته شدن 100 درصد دانش آموزان رشته ریاضی و 60 درصد دانش آموزان رشته علوم تجربی دبیرستان 

دانا و توانای دانشگاه بین المللی منطقه آزاد در دانشگاه ها(.

مسـئولیت اجـتماعی
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تولید فیلم و حمایت از هنرمندان
  مشارکت در ساخت فیلم مستند زندگی شهید حاج قاسم میرحسینی.

  مشارکت در ساخت فیلم زندگی صیادان تیس. 

  همکاری و حمایت از فیلم زندگی نامه حکیم بهار.

  اعزام هنرمندان سیستان و بلوچستان به شب های فرهنگی در تهران.

  برگزاری جشنواره موسیقی،کماالن هوت )حماسه سرای مشهور بومی(.
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  تدوین نقشــه راه و برنامه عملیاتی اســتقرار اســتراتژی مســئولت 

اجتماعی شــرکتی در ســازمان منطقه آزاد چابهار با مشارکت مؤسسه 

مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران.

  برگزاری کارگاه های آموزشــی تجربیات جهانی مســئولیت اجتماعی 

شــرکتی در سطح کارشناسان، رؤســا، مدیران، معاونین بمنظور انتقال 

تجارب شرکت های کشــورهای موفق در انجام مســئولیت اجتماعی 

شرکتی.

  اجرای طرح شناسایی مزیت های پایدار برای توسعه کسب و کارهای 

کوچک و کار آفرینی محالت شــهر چابهار با مشــارکت شهرداری بندر 

چابهار و بنیاد و توسعه کار آفرینی زنان و جوانان: 

  راه انــدازی غرفه فــروش محصوالت صنایع دســتی بانوان 

خودسرپرســت خانوار روستای کمب در نمایشگاه توانمندی های 

روستایی به مناسبت هفته دولت در راستای اجرای طرح شناسایی 

مزیت های پایدار با مشارکت بنیاد کار آفرینی زنان و جوانان.

  برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه بانوان مناطق حاشیه نشین 

شهرســتان چابهار در راســتای طرح شناسای مزیت های پایدار 

بمنظور توســعه کســب و کار های خرد و تشکیل صندوق های 

محله ای بانوان.

  برگزاری شورای کاربردی امور اجتماعی.

فعالیت ها در راستای انجام مسئولیت اجتماعی سازمان
مسـئولیت اجـتماعی
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  برگزاری جشــن باکریمان بمنظور آزاد ســازی زندانیان جرائم غیر 

عمــد و جمع آوری مبلــغ ۷میلیارد و 300 میلیــون ریال ) با حضور 

معتمدین،علماء، سرمایه گذاران و ستاد دیه استان(.

  برگزاری همایش صیانت و گفتمان سازی اجتماعی و مبارزه با مواد 

مخدر،با مشارکت سازمانهای مردم نهاد.

  اجرای طرح اتــاق کار آفرینی مدارس دوره متوســطه دخترانه و 

پسرانه روســتای تیس،با مشارکت بنیاد توســعه کارآفرینی زنان و 

جوانان.

  برگزاری نمایشــگاه کارآفرینی و فروش آثار کســب و کار 

دانش آموزان روستای تیس.

  حمایت از ســرپناه شبانه کارتن خوابهای شهرستان چابهار )تجهیز 

مکان، اهدای البسه و غذای گرم (.

  مشــارکت در برگزاری کارگاه آموزشی نابینایان با مشارکت انجمن 

نابینایان شهرستان چابهار بهزیستی شهرستان و فنی حرفه ای بمدت 

یک هفتــه ) با محوریت کارگاه امــوزش کامپیوتر خط بریل جهت 

یابی و طرز اســتفاده از موبایل( مختص نابینایان شهرستان چابهار 

و همجــوار بمنظور توانمندســازی جامعه محلــی به خصوص گروه 

معلولین.

  برگــزاری کارگاه های پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعی در 

 5 نقطه حاشــیه شهر چابهار و کنارک با مشــارکت موسسات مردم 

نهاد.
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  ورزش:

  تأسیس باشگاه فرهنگی ورزشی سواحل مکران منطقه آزاد چابهار.

 میزبانی از ترنمنت بین المللی بکس جام مکران.

  راه اندازی شورای ورزش منطقه آزاد چابهار.

  حمایت از تیم فوتبال ســاحلی شــهرداری چابهار، منتخب لیگ برتر کشــور و انتقال امتیاز تیم مذکور به 

منطقه آزاد چابهار و مشــارکت در راه اندازی زمین فوتبال ســاحلی با همکاری شهرداری چابهار و اعزام تیم 

فوتبال ساحلی منطقه آزاد به مسابقات لیک برترکشور.

مسـئولیت اجـتماعی
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  طراحی استادیوم کریکت.

  اعــزام 3 نفــر تیم موج ســواری به کالس های مربیگری بــه میزبانی جزیره قشــم و حمایت از تیم ملی 

موج سواری کشور جهت اعزام به  مسابقات جهانی ژاپن.

  اعزام ومیزبانی و حمایت از ورزش های مختلف با اولویت ورزش های آبی و ساحلی. 

  حمایت از ورزش اول جنوب اســتان  با اولویت ورزش کریکت و راه اندازی رده مختلف ســنی نوجوانان، 

جوانان، بزرگساالن و به کارگیری و عقد قراردادبا مربیان در رده های مختلف باشگاهی جهت تیم های کریکت 

چابهار – نیکشهر و کنارک.
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پرداخت های  فرهنگی اجتماعی )میلیون ریال(

کمک به نهادهای حمایتی )میلیون ریال(
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3800 4110
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حمایت در بخش 

مدارس )مورد(

حمایت از نهادها 

و اقشار آسیب پذیر 
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گسترش تعامالت 
بین المللی

امضای تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد چابهار، مجتمع 
پتروشیمی نگین مکران با شرکت جی جی سی و 
)CPCIF( فدراسیون صنایع شیمیایی و نفت چین

65

حضور رستم یحیی سفیر مالزی 
در ایران در منطقه آزاد چابهار

سفر »داود سلطان زوی« مشاور 
رییس جمهور و رییس کمیسیون 

توسعه اقتصادی فرودگاه های کشور 
افغانستان به منطقه آزاد چابهار

حضور رفعت مسعود سفیر 
پاکستان در نمایشگاه مدولباس

منظقه آزاد چابهار

حضور سعود بن احمد 
خالد البروانی سفیر 
عمان در ایران در 
منطقه آزاد چابهار

سفر مهدی هنردوست 
سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در پاکستان به 
منطقه آزاد چابهار

نشست کمیته پیگیری 
اجرایی سازی موافقت نامه 
چابهار با حضور نمایندگان 
سه کشور ایران، هند و 
افغانستان

امضای تفاهم نامه ها
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برنامهکشورسمت نام شخص/ هیات

هند رئیس اتحادیه اتاق های بازرگانی و صنایع کشور هند, رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت MONNETساندیپ جاجودیا 
نشست مشترك با مدیران شرکت پتروشیمی نگین مکران با فرصت های سرمایه گذاری، فعالیت های در حال انجام، 

چگونگی تأمین خوراك پتروشیمی و مزیت های سرمایه گذاری در زمینه پتروشیمی, نشست که با حضور نماینده وزارت 
امورخارجه و مدیر تسهیل تولید و فناوری های پیشرفته

 Li Shous  لی شوشنگ CPCIF نشست مشترك با ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل, امضاء تفاهم نامه در تهران و معاونین و مدیران سازمان چین اعضای هیأت مدیره فدراسیون صنعت نفت و پتروشیمی چین و هیات همراه
نشست با حضور مسئولین پتروشیمی نگین مکران

1.ریوجی فروئی
2. کاترین هاشمی

1.مدیر ارشد دفتر سازمان تجارت خارجی ژاپن در دهلی نو
تمرکز اصلی این سازمان در قرن بیست و یکم در راستای پیشبرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ژاپن و کمک به ژاپن )مستقر در دهلی نو هند( 2. دستیار اجرایی این سازمان در تهران

شرکت های کوچک و متوسط ژاپنی برای افزایش پتانسیل صادرات جهانی

)Hiroshi Mori( هیروشی موری
نشست با معاون و مدیران اقتصادی و سرمایه گذاری و نشست با مدیران پتروشیمی و بازدید از بنادر شهید کالنتری و ژاپن )مستقر در دهلی نو هند(خبرنگار روزنامه سانکی شیمبون از کشور ژاپن سید علی میر باقری )مترجم(

شهید بهشتی و نشست با مدیر کل سازمان بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان  

Li Jin Sheng .1
Wang Jindong .2
Zhang Baiyang .3

)Quan Zhou Bin Da(  دیدار با معاون اقتصادی و سرمایه گذاری،  طرح سئوال در زمینه سرمایه گذاریچینمدیران  شرکت چو اِن جو بین َد
بازدید از سوله های آماده شده و غرفه های فعال در بخش فروش کفش

1.محمد داوود سلطان زوی
2. نصراله حسنی صاحب زاده

3. عبیداله شفق
4.  بی بی سوویتا راحل
5. محمد رفیع واکمن

6. احمد هارون نجم پور مستشار
7. عبدالجابر انصار

1.مشاور محترم ریئس جمهور و ریئس کمیسیون توسعه اقتصادی فرودگاه های کشور افغانستان
2. مدیر کل کمیسیون توسعه اقتصادی فرودگاه های کشور افغانستان

3. کارشناس ارشد تجارت و برنامه ریزی صنعتی کمیسیون توسعه اقتصادی فرودگاه های کشور افغانستان
4. کارشناس ارشد مدیریت پروژه کمیسیون توسعه اقتصادی فرودگاه های کشور افغانستان

5. دستیار کارشناس کمیسیون توسعه اقتصادی فرودگاه های کشور افغانستان
6. وزیر مختار سفارت افغانستان در تهران

7. وابسته تجاری افغانستان در تهران

افغانستان 

نشستی کوتاه با مسئولین این پروژه، در جریان فعالیت های پتروشیمی نگین مکران, زمینه های چگونگی اجرایی نمودن پروژه 
ها، نحوه مشارکت، شرایط واگذاری زمین و ... اجرای یک منطقه اقتصادی در قندهار که مراحل تصمیم گیری آن در مراجع 
عالی تصویب شده, هدف و گسترش پیوندهای اقتصادی بین دو کشور مختصری در زمینه فرصت ها و پتانسیل های سرمایه 

گذاری بین دو کشور , تقویت ارتباطات لجستیکی به لحاظ حمل و نقل و هم از نظر صنعتی بین ایران و افغانستان, ایجاد این 
منطقه پیوند بین منطقه آزاد چابهار و میلک با هر یک از مناطق آزادی که در کشور افغانستان و یا حتی در محدوده های دیگر

حضور  هیات های خارجی در سال 97 
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هند رئیس اتحادیه اتاق های بازرگانی و صنایع کشور هند, رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت MONNETساندیپ جاجودیا 
نشست مشترك با مدیران شرکت پتروشیمی نگین مکران با فرصت های سرمایه گذاری، فعالیت های در حال انجام، 

چگونگی تأمین خوراك پتروشیمی و مزیت های سرمایه گذاری در زمینه پتروشیمی, نشست که با حضور نماینده وزارت 
امورخارجه و مدیر تسهیل تولید و فناوری های پیشرفته

 Li Shous  لی شوشنگ CPCIF نشست مشترك با ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل, امضاء تفاهم نامه در تهران و معاونین و مدیران سازمان چین اعضای هیأت مدیره فدراسیون صنعت نفت و پتروشیمی چین و هیات همراه
نشست با حضور مسئولین پتروشیمی نگین مکران

1.ریوجی فروئی
2. کاترین هاشمی

1.مدیر ارشد دفتر سازمان تجارت خارجی ژاپن در دهلی نو
تمرکز اصلی این سازمان در قرن بیست و یکم در راستای پیشبرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ژاپن و کمک به ژاپن )مستقر در دهلی نو هند( 2. دستیار اجرایی این سازمان در تهران

شرکت های کوچک و متوسط ژاپنی برای افزایش پتانسیل صادرات جهانی

)Hiroshi Mori( هیروشی موری
نشست با معاون و مدیران اقتصادی و سرمایه گذاری و نشست با مدیران پتروشیمی و بازدید از بنادر شهید کالنتری و ژاپن )مستقر در دهلی نو هند(خبرنگار روزنامه سانکی شیمبون از کشور ژاپن سید علی میر باقری )مترجم(

شهید بهشتی و نشست با مدیر کل سازمان بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان  

Li Jin Sheng .1
Wang Jindong .2
Zhang Baiyang .3

)Quan Zhou Bin Da(  دیدار با معاون اقتصادی و سرمایه گذاری،  طرح سئوال در زمینه سرمایه گذاریچینمدیران  شرکت چو اِن جو بین َد
بازدید از سوله های آماده شده و غرفه های فعال در بخش فروش کفش

1.محمد داوود سلطان زوی
2. نصراله حسنی صاحب زاده

3. عبیداله شفق
4.  بی بی سوویتا راحل
5. محمد رفیع واکمن

6. احمد هارون نجم پور مستشار
7. عبدالجابر انصار

1.مشاور محترم ریئس جمهور و ریئس کمیسیون توسعه اقتصادی فرودگاه های کشور افغانستان
2. مدیر کل کمیسیون توسعه اقتصادی فرودگاه های کشور افغانستان

3. کارشناس ارشد تجارت و برنامه ریزی صنعتی کمیسیون توسعه اقتصادی فرودگاه های کشور افغانستان
4. کارشناس ارشد مدیریت پروژه کمیسیون توسعه اقتصادی فرودگاه های کشور افغانستان

5. دستیار کارشناس کمیسیون توسعه اقتصادی فرودگاه های کشور افغانستان
6. وزیر مختار سفارت افغانستان در تهران

7. وابسته تجاری افغانستان در تهران

افغانستان 

نشستی کوتاه با مسئولین این پروژه، در جریان فعالیت های پتروشیمی نگین مکران, زمینه های چگونگی اجرایی نمودن پروژه 
ها، نحوه مشارکت، شرایط واگذاری زمین و ... اجرای یک منطقه اقتصادی در قندهار که مراحل تصمیم گیری آن در مراجع 
عالی تصویب شده, هدف و گسترش پیوندهای اقتصادی بین دو کشور مختصری در زمینه فرصت ها و پتانسیل های سرمایه 

گذاری بین دو کشور , تقویت ارتباطات لجستیکی به لحاظ حمل و نقل و هم از نظر صنعتی بین ایران و افغانستان, ایجاد این 
منطقه پیوند بین منطقه آزاد چابهار و میلک با هر یک از مناطق آزادی که در کشور افغانستان و یا حتی در محدوده های دیگر
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هند رئیس اتحادیه اتاق های بازرگانی و صنایع کشور هند, رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت MONNETساندیپ جاجودیا 
نشست مشترك با مدیران شرکت پتروشیمی نگین مکران با فرصت های سرمایه گذاری، فعالیت های در حال انجام، 

چگونگی تأمین خوراك پتروشیمی و مزیت های سرمایه گذاری در زمینه پتروشیمی, نشست که با حضور نماینده وزارت 
امورخارجه و مدیر تسهیل تولید و فناوری های پیشرفته

 Li Shous  لی شوشنگ CPCIF نشست مشترك با ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل, امضاء تفاهم نامه در تهران و معاونین و مدیران سازمان چین اعضای هیأت مدیره فدراسیون صنعت نفت و پتروشیمی چین و هیات همراه
نشست با حضور مسئولین پتروشیمی نگین مکران

1.ریوجی فروئی
2. کاترین هاشمی

1.مدیر ارشد دفتر سازمان تجارت خارجی ژاپن در دهلی نو
تمرکز اصلی این سازمان در قرن بیست و یکم در راستای پیشبرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ژاپن و کمک به ژاپن )مستقر در دهلی نو هند( 2. دستیار اجرایی این سازمان در تهران

شرکت های کوچک و متوسط ژاپنی برای افزایش پتانسیل صادرات جهانی

)Hiroshi Mori( هیروشی موری
نشست با معاون و مدیران اقتصادی و سرمایه گذاری و نشست با مدیران پتروشیمی و بازدید از بنادر شهید کالنتری و ژاپن )مستقر در دهلی نو هند(خبرنگار روزنامه سانکی شیمبون از کشور ژاپن سید علی میر باقری )مترجم(

شهید بهشتی و نشست با مدیر کل سازمان بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان  

Li Jin Sheng .1
Wang Jindong .2
Zhang Baiyang .3

)Quan Zhou Bin Da(  دیدار با معاون اقتصادی و سرمایه گذاری،  طرح سئوال در زمینه سرمایه گذاریچینمدیران  شرکت چو اِن جو بین َد
بازدید از سوله های آماده شده و غرفه های فعال در بخش فروش کفش

1.محمد داوود سلطان زوی
2. نصراله حسنی صاحب زاده

3. عبیداله شفق
4.  بی بی سوویتا راحل
5. محمد رفیع واکمن

6. احمد هارون نجم پور مستشار
7. عبدالجابر انصار

1.مشاور محترم ریئس جمهور و ریئس کمیسیون توسعه اقتصادی فرودگاه های کشور افغانستان
2. مدیر کل کمیسیون توسعه اقتصادی فرودگاه های کشور افغانستان

3. کارشناس ارشد تجارت و برنامه ریزی صنعتی کمیسیون توسعه اقتصادی فرودگاه های کشور افغانستان
4. کارشناس ارشد مدیریت پروژه کمیسیون توسعه اقتصادی فرودگاه های کشور افغانستان

5. دستیار کارشناس کمیسیون توسعه اقتصادی فرودگاه های کشور افغانستان
6. وزیر مختار سفارت افغانستان در تهران

7. وابسته تجاری افغانستان در تهران

افغانستان 

نشستی کوتاه با مسئولین این پروژه، در جریان فعالیت های پتروشیمی نگین مکران, زمینه های چگونگی اجرایی نمودن پروژه 
ها، نحوه مشارکت، شرایط واگذاری زمین و ... اجرای یک منطقه اقتصادی در قندهار که مراحل تصمیم گیری آن در مراجع 
عالی تصویب شده, هدف و گسترش پیوندهای اقتصادی بین دو کشور مختصری در زمینه فرصت ها و پتانسیل های سرمایه 

گذاری بین دو کشور , تقویت ارتباطات لجستیکی به لحاظ حمل و نقل و هم از نظر صنعتی بین ایران و افغانستان, ایجاد این 
منطقه پیوند بین منطقه آزاد چابهار و میلک با هر یک از مناطق آزادی که در کشور افغانستان و یا حتی در محدوده های دیگر
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)Masahiro Sugano( برگزاری کارگاه آموزشی سینما توسط فیلمساز سینما و استاد دانشگاه ژاپن با موضوع ژاپنفیلم ساز ژاپنیماساهیرو سوگانو
چگونه یک داستان را به فیلم تبدیل کنیم؟

ترکیه, عمان, کره, افغانستانهمایش فرصت های سرمایه گذاری 

تاسیس دفتر مرکز نوآوری ایران و چین در پارك صنایع فناوری پیشرفته شنجن چینچینمدیر فناوری و برنامه ریزی استراتژیک وزارت صنعت چین یانگ جو

در زمینه صادرات دام و گوشتقطرنماینده شرکت )Trust for Trading( صالح جابر الشرقی

 همکاری  های تجاری و اقتصادی عمان و ایران و فاز دوم بندر شهید بهشتی و فعال  سازی عمانسفیر عمانسعود بن احمد خالد البروانی 
پایانه مسافری بندر شهید کالنتری 

جشنواره مد و لباس فجر 
بخش بین المللی  تونس، سنگاپور، کانادا، چین، قزاقزستان، قرقیزستان، روسیه، 

ایتالیا، سوریه، عمان، فرانسه، آذربایجان، ارمنستان، عراق، پاکستان، هند، 
افغانستان، ترکیه، اسپانیا، اندونزی

دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار و بازدید از زیرساخت هامالزیسفیررستم یحیی

افغانستان، هند، قطر،  قزاقستان،   تاجیکستان, کره جنوبی,  پاکستان، عمان، روز چابهار 
کنیا، آلمان، استرالیا، اندونزی، ترکیه، بلژیک، چین، ژاپن,  افریقای جنوبی

چینهیات چینی ) آقای وانگ نان( آقای وانگ نان 

بازدید از تولیدی های فعال برنج در منطقه و پیکره صنعتی، دیدار با معاون و مدیران هندهیات اقتصادی شورای بازرگانی هند هیات هندی TPCI موهیت سینگال و هیات همراه
اقتصادی و سرمایه گذاری، ثبت شرکت و ارائه برنج جهت نمونه برداری
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)Masahiro Sugano( برگزاری کارگاه آموزشی سینما توسط فیلمساز سینما و استاد دانشگاه ژاپن با موضوع ژاپنفیلم ساز ژاپنیماساهیرو سوگانو
چگونه یک داستان را به فیلم تبدیل کنیم؟

ترکیه, عمان, کره, افغانستانهمایش فرصت های سرمایه گذاری 

تاسیس دفتر مرکز نوآوری ایران و چین در پارك صنایع فناوری پیشرفته شنجن چینچینمدیر فناوری و برنامه ریزی استراتژیک وزارت صنعت چین یانگ جو

در زمینه صادرات دام و گوشتقطرنماینده شرکت )Trust for Trading( صالح جابر الشرقی

 همکاری  های تجاری و اقتصادی عمان و ایران و فاز دوم بندر شهید بهشتی و فعال  سازی عمانسفیر عمانسعود بن احمد خالد البروانی 
پایانه مسافری بندر شهید کالنتری 

جشنواره مد و لباس فجر 
بخش بین المللی  تونس، سنگاپور، کانادا، چین، قزاقزستان، قرقیزستان، روسیه، 

ایتالیا، سوریه، عمان، فرانسه، آذربایجان، ارمنستان، عراق، پاکستان، هند، 
افغانستان، ترکیه، اسپانیا، اندونزی

دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار و بازدید از زیرساخت هامالزیسفیررستم یحیی

افغانستان، هند، قطر،  قزاقستان،   تاجیکستان, کره جنوبی,  پاکستان، عمان، روز چابهار 
کنیا، آلمان، استرالیا، اندونزی، ترکیه، بلژیک، چین، ژاپن,  افریقای جنوبی

چینهیات چینی ) آقای وانگ نان( آقای وانگ نان 

بازدید از تولیدی های فعال برنج در منطقه و پیکره صنعتی، دیدار با معاون و مدیران هندهیات اقتصادی شورای بازرگانی هند هیات هندی TPCI موهیت سینگال و هیات همراه
اقتصادی و سرمایه گذاری، ثبت شرکت و ارائه برنج جهت نمونه برداری
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)Masahiro Sugano( برگزاری کارگاه آموزشی سینما توسط فیلمساز سینما و استاد دانشگاه ژاپن با موضوع ژاپنفیلم ساز ژاپنیماساهیرو سوگانو
چگونه یک داستان را به فیلم تبدیل کنیم؟

ترکیه, عمان, کره, افغانستانهمایش فرصت های سرمایه گذاری 

تاسیس دفتر مرکز نوآوری ایران و چین در پارك صنایع فناوری پیشرفته شنجن چینچینمدیر فناوری و برنامه ریزی استراتژیک وزارت صنعت چین یانگ جو

در زمینه صادرات دام و گوشتقطرنماینده شرکت )Trust for Trading( صالح جابر الشرقی

 همکاری  های تجاری و اقتصادی عمان و ایران و فاز دوم بندر شهید بهشتی و فعال  سازی عمانسفیر عمانسعود بن احمد خالد البروانی 
پایانه مسافری بندر شهید کالنتری 

جشنواره مد و لباس فجر 
بخش بین المللی  تونس، سنگاپور، کانادا، چین، قزاقزستان، قرقیزستان، روسیه، 

ایتالیا، سوریه، عمان، فرانسه، آذربایجان، ارمنستان، عراق، پاکستان، هند، 
افغانستان، ترکیه، اسپانیا، اندونزی

دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار و بازدید از زیرساخت هامالزیسفیررستم یحیی

افغانستان، هند، قطر،  قزاقستان،   تاجیکستان, کره جنوبی,  پاکستان، عمان، روز چابهار 
کنیا، آلمان، استرالیا، اندونزی، ترکیه، بلژیک، چین، ژاپن,  افریقای جنوبی

چینهیات چینی ) آقای وانگ نان( آقای وانگ نان 

بازدید از تولیدی های فعال برنج در منطقه و پیکره صنعتی، دیدار با معاون و مدیران هندهیات اقتصادی شورای بازرگانی هند هیات هندی TPCI موهیت سینگال و هیات همراه
اقتصادی و سرمایه گذاری، ثبت شرکت و ارائه برنج جهت نمونه برداری



70

  افتتاح مرکز »راهکارهای 
هوشمند سرمایه گذاری و 

اقتصادی)رهسا(« دانشگاه 
بین المللی منطقه آزاد چابهار

  امضای تفاهم نامه همکاری 
بین معاونت علمی وفناوری 

رئیس جمهور، استانداری 
سیستان وبلوچستان و منطقه آزاد 
چابهار برای ایجاد منطقه ویژه علم 

و فناوری مکران در منطقه آزاد 
چابهار

  امضای تفاهم نامه همکاری 
سازمان منطقه آزاد چابهار و 

دانشگاه صنعتی شریف

انتقال 
دانش و 

تکنولوژی
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بازدید وزیر امور اقتصادی و 
دارایی از منطقه آزاد چابهار

بازدید مقامات ملی از منطقه

بازدید معصومه آقاپورعلیشاهی نماینده 
مردم شبستر و عضو هئیت رئیسه 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 

اسالمی از کارگاه های تولیدی

بازدید مرتضی بانک مشاور رییس 
جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 

آزاد و ویژه  اقتصادی از شرکت های 
تولیدی های منطقه آزاد چابهار

اولین نشست شورای ارزیابی 
محیط زیست منطقه آزاد چابهار با حضور 
عیسی کالنتری معاون رئیس جمهور و 

رئیس سازمان محیط زیست کشور

73

حضور دانیال محبی نیا استاندار 
سیستان وبلوچستان، سیدابوالفضل رضوری 
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
نهاد ریاست جمهوری در منطقه آزاد چابهار

بازدید حجت االسالم والمسلمین منتظری 
دادستان کل کشور از پروژه ها و واحدهای 
تولیدی سطح منطقه

حضور علی ربیعی رئیس هیئت مدیره 
و اصغر نوراهلل زاده مدیر عامل صندوق 
کارآفرینی امید کشور در منطقه آزاد چابهار

نشست هم اندیشی مدیران عامل 
مناطق آزاد با حضور وزیر اقتصاد و 
دبیر شورای عالی مناطق آزاد

مراسم کلنگ زنی 
بیمارستان 540 
تختخوابی چابهار
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تولیدی سطح منطقه

حضور علی ربیعی رئیس هیئت مدیره 
و اصغر نوراهلل زاده مدیر عامل صندوق 
کارآفرینی امید کشور در منطقه آزاد چابهار

نشست هم اندیشی مدیران عامل 
مناطق آزاد با حضور وزیر اقتصاد و 
دبیر شورای عالی مناطق آزاد

مراسم کلنگ زنی 
بیمارستان 540 
تختخوابی چابهار
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عمران و 
زیرساخت
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عمران و 
زیرساخت
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طرح های جامع - تفصیلی و موضوعی منطقه

  تهیه طرح تفصیلی پیکره هشتم

  تهیه طرح تفصیلی پیکره هفتم )منطقه ویژه کارگاهی، صنعتی و انبارها(

  طراحی مرحله اول و دوم پارک بلوچ

  بازنگری طرح تفصیلی و مطالعات آماده سازی اراضی مسکونی پیکره سوم شمالی

  طرح بازنگری طرح تفصیلی پیکره سوم جنوبی )تراس بهشت(

  تهیه طرح تفصیلی، طرح آماده  سازی مرحله اول و دوم مجموعه ورزشی پیلبند

  طراحی مسیر ارتباطی پیکره دوم به تراس بهشت

  طرح جامع منطقه ویژه تیس

77

پيكره هاي منطقه97محدوده طرح هاي مطالعاتي سال

خلیج چابهار 

  مطالعات مراحل اول و دوم پارک لیپار

  طرح ساماندهی و توسعه پیکره یکم تجاری

  طرح آماده سازی اراضی کارگاهی 

  غیر آالینده پیکره دوم 

  طراحی پروژه بازسازی و طراحی سیستم 

  اعالم و اطفای حریق و بهینه سازی 

C و B ،A انبارهای سرپوشیده تراس  

  طرح ساماندهی اراضی ساحل شرقی 

  خلیج چابهار برای گردشگری پایدار  



77

پيكره هاي منطقه97محدوده طرح هاي مطالعاتي سال

خلیج چابهار 

  مطالعات مراحل اول و دوم پارک لیپار

  طرح ساماندهی و توسعه پیکره یکم تجاری

  طرح آماده سازی اراضی کارگاهی 

  غیر آالینده پیکره دوم 

  طراحی پروژه بازسازی و طراحی سیستم 

  اعالم و اطفای حریق و بهینه سازی 

C و B ،A انبارهای سرپوشیده تراس  

  طرح ساماندهی اراضی ساحل شرقی 

  خلیج چابهار برای گردشگری پایدار  
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یالپروژه های اجرایی مبالغ به میلیون ر

احداث ساختمان 
فرهنگی منطقه

عملکرد ریالی

5.24۷

هزینه اجرا

45.43۷

پیشرفت فیزیکی

18

احداث  ساختمان 
اداری

عملکرد ریالی

6.342

هزینه اجرا

164.43۷

پیشرفت فیزیکی

5

احداث 
مجموعه 

گردشگری لیپار

عملکرد ریالی

0

هزینه اجرا

306.398

پیشرفت فیزیکی

5

احداث ایستگاه 
پمپاژ و مخازن500 
و 1000 متر مکعبی

عملکرد ریالی

35.024

هزینه اجرا

6۷.412

پیشرفت فیزیکی

6۷

جمع آوری آب های 
سطحی بلوار 85 
متری و باغ نارگیل

عملکرد ریالی

8.884

هزینه اجرا

22.920

پیشرفت فیزیکی

48

احداث و بهسازی 
بخشی از معابر

عملکرد ریالی

3۷.84۷

هزینه اجرا

52.486

پیشرفت فیزیکی

۷5

79

آماده سازی 
اراضی کد 10 و 
برقرسانی کد 3

عملکرد ریالی

39.505

هزینه اجرا

50.201

پیشرفت فیزیکی

98

عملیات تکمیلی 
پروژه های آب و 

فاضالب

عملکرد ریالی

8.189

هزینه اجرا

33.499

پیشرفت فیزیکی

52

خرید و نصب تابلوها 
و  پست های کمپکت 

عملکرد ریالی

11.۷۷0

هزینه اجرا

23.43۷

پیشرفت فیزیکی

۷0

احداث ساختمان 
آموزشی

عملکرد ریالی

12۷.169

هزینه اجرا

12۷.169

پیشرفت فیزیکی

100

اجرای محور 
ورودی روستای 

تیس

عملکرد ریالی

4.۷00

هزینه اجرا

9.525

پیشرفت فیزیکی

60

اجرای فاز یک 
خط انتقال آب 
روستای تیس

عملکرد ریالی

6.621

هزینه اجرا

6.621

پیشرفت فیزیکی

۷0
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آماده سازی 
اراضی کد 10 و 
برقرسانی کد 3

عملکرد ریالی

39.505

هزینه اجرا
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پیشرفت فیزیکی
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پروژه های آب و 

فاضالب
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پیشرفت فیزیکی
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خرید و نصب تابلوها 
و  پست های کمپکت 

عملکرد ریالی

11.۷۷0

هزینه اجرا

23.43۷

پیشرفت فیزیکی

۷0

احداث ساختمان 
آموزشی

عملکرد ریالی

12۷.169

هزینه اجرا

12۷.169

پیشرفت فیزیکی

100

اجرای محور 
ورودی روستای 

تیس

عملکرد ریالی

4.۷00

هزینه اجرا

9.525

پیشرفت فیزیکی
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اجرای فاز یک 
خط انتقال آب 
روستای تیس

عملکرد ریالی

6.621

هزینه اجرا

6.621

پیشرفت فیزیکی

۷0
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ایجاد و توسعه زیرساخت ها

طرح ها و پروژه ها 

نام پیمانکارموضوع قرارداد
هزینه اجرا 

)میلیارد ریال(

65پدیداحداث ساختمان آموزشی دانشگاه بین المللی

33قیراتعملیات اجرایی باقیمانده پروژه های 5گانه آب و فاضالب

67سگال آذرعملیات احداث سایت، ایسگاه پمپاژ و مخزن های 500 و 1000 متر مکعبی

52ارگ و پیاحداث و بهسازی بخشی از معابر

23قیراتجمع آوری آب های سطحی بلوار 85متری و باغ نارگیل

50اوشید سازهآماده سازی اراضی کد 10 و برقرسانی کد 3

36سگال آذرعملیات اجرایی ساختمان فرهنگی منطقه

32سخت کاران سپاهانفاز یک آماده سازی اراضی 200 هکتاری 

18تدبیر انرژی تغییر بخشی از شبکه برق هوایی به زمینی 

22ابداع صنعت تهیه و نصب پست های کمپکت 

164فضا پوشان کرماناحداث ساختمان اداری مرکزی ) فاز یک ( 

306آبادراهان دشتیطرح توسعه مجموعه گردشگری لیپار 

6شرکت صید صنعتیاجرای فاز یک خط انتقال آب روستای تیس

9شرکت صید صنعتیاجرای محور ورودی روستای تیس

میلیارد ریالجمع کل:892

81

پروژه های در مرحله واگذاری کار به پیمانکار 

برآورد اولیه ) میلیارد ریال ( موضوع

307عملیات آماده سازی فاز یک شهرک های صنعتی و مسکونی 

300احداث مجموعه گردشگری بلوچ 

210بهسازی انبارهای سازمان 

190مراکز جامع سالمت

450توسعه و تکمیل شبکه برق

32نگهداری شبکه آب و فاضالب

120احداث پل از پیکره دوم به یکم

1609 میلیارد ریالجمع کل:
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پروژه های در مرحله واگذاری کار به پیمانکار 

برآورد اولیه ) میلیارد ریال ( موضوع

307عملیات آماده سازی فاز یک شهرک های صنعتی و مسکونی 

300احداث مجموعه گردشگری بلوچ 

210بهسازی انبارهای سازمان 

190مراکز جامع سالمت

450توسعه و تکمیل شبکه برق

32نگهداری شبکه آب و فاضالب

120احداث پل از پیکره دوم به یکم

1609 میلیارد ریالجمع کل:
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ایجاد و توسعه زیرساخت ها

تعداد پروژه عملیاتی شده 

96-9۷90-95

13
1۷

96-9۷90-95

مبلغ اولیه اجرای پروژه های )میلیون ریال(

883
6۷0

13951394139213911390

23
1

8

3

13951394139213911390

35132
49

431

23

83

مقایسه انجام مطالعات طرح های تفصیلی
آماده سازی و اجرای آماده سازی اراضی

تهیه طرح های جامع، تفصیلی و آماده سازی اراضی به عنوان ضرورت اجرای زیرساخت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است که سازمان 

به عنوان اولویت اول اقدام به تهیه طرح های مذکور نموده است.

96-9۷95-9۷95-9۷ 85-9585-9585-95 ۷5-85۷5-85۷5-85

8691069
1۷81

6800 200516

9646

تهیه طرح های تفصیلیتهیه طرح های آماده سازی اراضی اجرای آماده سازی اراضی
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مقایسه انجام مطالعات طرح های تفصیلی
آماده سازی و اجرای آماده سازی اراضی

تهیه طرح های جامع، تفصیلی و آماده سازی اراضی به عنوان ضرورت اجرای زیرساخت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است که سازمان 

به عنوان اولویت اول اقدام به تهیه طرح های مذکور نموده است.

96-9۷95-9۷95-9۷ 85-9585-9585-95 ۷5-85۷5-85۷5-85

8691069
1۷81

6800 200516

9646

تهیه طرح های تفصیلیتهیه طرح های آماده سازی اراضی اجرای آماده سازی اراضی



84

عملکرد هسته های عمرانی 1395-1397
کشاورزی و شیالت

1.62۷

یال مبالغ به میلیون ر

توانمند سازی 
جوامع محلی

1.099.6۷0

توسعه ظرفیت های علمی

تجارت و خدمات تجاری 

حمل و نقل و ترانزیت 

صنعت و معدن 

81.990

۷۷.594

10.913

43.190
کشاورزی و شیالت

112.356

85



85
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36
هکتار

مساحت

12
ماه

مدت

مجموعه گردشگری لیپار

%5

میزان
پیشرفت

هزینــه  اجــرا   306  میلیــارد ریال

87

احداث خانه فرهنگ
زمینه ســاز ایجاد ظرفیت های کارکردی متنوعی شامل فضاهای فرهنگی-آموزشی 

)کتابخانه، سالن مطالعه، سالن هنرمندان، کارگاه هنری و کالس آموزشی( و فضای 

جنبی )گالری نمایش آثار هنری، نگارخانه، فروشــگاه عرضه کتاب و آثار فرهنگی، 

کافه فرهنگ و هنر(

میزان
پیشرفت

%18

800
متر مربع

در محوطه ای به مساحت 
800  مترمربع

زیربنا

12
ماه

مدت

هدف

مسـئولیت اجـتماعی  هزینــه  اجــرا   45  میلیــارد ریال
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احداث خانه فرهنگ
زمینه ســاز ایجاد ظرفیت های کارکردی متنوعی شامل فضاهای فرهنگی-آموزشی 

)کتابخانه، سالن مطالعه، سالن هنرمندان، کارگاه هنری و کالس آموزشی( و فضای 

جنبی )گالری نمایش آثار هنری، نگارخانه، فروشــگاه عرضه کتاب و آثار فرهنگی، 

کافه فرهنگ و هنر(

میزان
پیشرفت

%18

800
متر مربع

در محوطه ای به مساحت 
800  مترمربع

زیربنا

12
ماه

مدت

هدف

مسـئولیت اجـتماعی  هزینــه  اجــرا   45  میلیــارد ریال
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فاز یک ساختمان اداری مرکزی سازمان
بــه صورت متمرکز جایگزین ســاختمان های چندگانه ســتادی – عملیاتی فعلی 

ســازمان در پهنه منطقه آزاد خواهد گردید و باعث ســرعت و کیفیت بخشی به 

انجام امور اداری و سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های این سازمان و منطقه 

خواهد شد.

میزان
پیشرفت

%5

20000
متر مربع

زیربنا

8
ماه

مدت

هدف

  هزینــه  اجــرا   160  میلیارد ریال

89

اجرای معبر ورودی روستای تیس تا مسجد جامع

5
ماه

مدت

  هزینــه  اجــرا   9.5  میلیــارد ریال

مسـئولیت اجـتماعی
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اجرای معبر ورودی روستای تیس تا مسجد جامع

5
ماه

مدت

  هزینــه  اجــرا   9.5  میلیــارد ریال

مسـئولیت اجـتماعی
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اجرای فاز یک خط انتقال آب تیس
 اجرای خط انتقال آب روستای تیس حد فاصل ورودی تا مسجد جامع به طول 1200 متر 

) خط لوله اصلی( و 1500 متر ) انشعابات فرعی( 

هدف

110
خانوار

بهرهمند

  هزینــه  اجــرا   6  میلیــارد ریــال

مسـئولیت اجـتماعی

91

احداث مدرسه 12 کالسه

میزان
پیشرفت

%30

 7500
میلیون ریال

پرداختشده

  هزینــه  اجــرا   20  میلیــارد ریال

در راستای ارتقای دانش و مهارت و توانمندسازی جامعه محلی، سازمان اقدام به 

ساخت مدرسه 12 کالسه روستای تیس کرده است.

هدف

مسـئولیت اجـتماعی



91

احداث مدرسه 12 کالسه

میزان
پیشرفت

%30

 7500
میلیون ریال

پرداختشده

  هزینــه  اجــرا   20  میلیــارد ریال

در راستای ارتقای دانش و مهارت و توانمندسازی جامعه محلی، سازمان اقدام به 

ساخت مدرسه 12 کالسه روستای تیس کرده است.

هدف

مسـئولیت اجـتماعی



92

تومان 
هزینه کل 

12،۷16،000،000
متر مربع 

مساحت کل 

4،۷43

ساختمان آموزشی 
دانشگاه بین المللی 

ـــهار چاب

93

تعداد سالن 
اجتماعات

1
تعداد فضاهای 

آموزشی

5
تعداد کالس های 

آموزشی

22



93

تعداد سالن 
اجتماعات

1
تعداد فضاهای 

آموزشی

5
تعداد کالس های 

آموزشی

22



94

جمع آوری آب های سطحی بلوار 85 متری
با هدف جمع آوری و هدایت آب های سطحی و روان آبهای ناشی از سیالب های 

فصلی و جلوگیری از مسدود شدن مسیر اصلی منطقه در بلوار 85 متری ) محدوده 

باغ نارگیل (  اجرا خواهد که شامل 1۷0 متر کالورت بتنی ، 1500 متر کانال خاکی و 

1200 متر کانال بنتی می باشد. 

هدف

6
ماه

مدت

میزان
پیشرفت

%48

  هزینــه  اجــرا   22  میلیــارد ریال

95

این پروژه با هدف توسعه زیرساخت های پیکره مسکونی و تکمیل شبکه آبرسانی 

پیکره ســوم شمالی و جنوبی تعریف شد ه است که 300 هکتار از اراضی مسکونی 

با جمعیتی حدود  28هزار  نفر جمعیت را تحت پوشش قرار خواهد داد. 

هدف

احداث مخازن بتنی

14
ماه

مدت

میزان
پیشرفت

%65

  هزینــه  اجــرا   67  میلیــارد ریال



95

این پروژه با هدف توسعه زیرساخت های پیکره مسکونی و تکمیل شبکه آبرسانی 

پیکره ســوم شمالی و جنوبی تعریف شد ه است که 300 هکتار از اراضی مسکونی 

با جمعیتی حدود  28هزار  نفر جمعیت را تحت پوشش قرار خواهد داد. 

هدف

احداث مخازن بتنی

14
ماه

مدت

میزان
پیشرفت

%65

  هزینــه  اجــرا   67  میلیــارد ریال



96

پیلبند؛ 
دهکده 
ورزشی 

منطقه آزاد 
چابهار 

پیلبند؛ 
دهکده 
ورزشی 

منطقه آزاد 
چابهار 

97

بـــــه زودی



97

بـــــه زودی



98

آغاز ساخت 
ورزشگاه 

کریکت 
دهکده 
ورزشی 
پیلبند

آغاز ساخت 
ورزشگاه 

کریکت 
دهکده 
ورزشی 
پیلبند

99

بـــــه زودی



99

بـــــه زودی



100

پیشرفت 
مطالعات

%100

14000
هکتار

مساحت

مهمترین اهداف اقتصادی در طرح جامع عبارتند از :

تبدیل چابهار به قطب ترانزیت
1.  تبدیل چابهار به مکان اصلی ترانزیت کاال به افغانستان

2.  به دســت آوردن ســهم 25 درصدی در جریان ترانزیت کاال به کشورهای 
حوزه شرق دریای خزر)افزایش حجم ترانزیت کاال به 25 میلیون تن در سال(

3.  افزایش واردات موردنیاز کشور از بندی چابهار به 15 میلیون تن 
4.  جذب سرمایه گذاری گسترده در حوزه فعالیت های لجستیک

تبدیل چابهار به قطب اصلی رشد در جنوب شرقی
1.  راه اندازی خوشه های صنعتی مرتبط با فوالد و پتروشیمی

2.  تبدیل منطقه آزاد چابهار به هاب واردات و صادرات شیالت کشور

بسترسازی مناسب برای جذب فعالیت های اقتصادی
1.  تکمیل هر چه سریع تر اتصال چابهار به شبکه حمل ونقل ریلی کشور

2.  شفاف سازی کامل در نظام مدیریت منطقه آزاد
3.  توانمندسازی جامعه محلی جهت ورود به چرخه های اقتصادی منطقه آزاد

هدف

بازنگری طرح جامع

تکمیل مطالعات

101

پیشرفت 
مطالعات

%100

300
هکتار

مساحت

تهیه طرح آماده سازی 300 هکتار اراضی مسکونی شمالی برای جمعیت 28000 نفر  هدف

طرح آماده سازی پیکره مسکوین شمایل



101

پیشرفت 
مطالعات

%100

300
هکتار

مساحت

تهیه طرح آماده سازی 300 هکتار اراضی مسکونی شمالی برای جمعیت 28000 نفر  هدف

طرح آماده سازی پیکره مسکوین شمایل



102

2100
هکتار

مساحت

پیکره ششم در محدوده ای به مساحت دو هزار و 100 هکتار در ساحل شرقی خلیج چابهار از اسکله صیادی تیس تا حد 

شمالی محدوده منطقه آزاد چابهار است و از غرب به دریا و از شرق به جاده ساحلی محدود می شود. در این پهنه تعداد 

۷0 پروژه تعریف شده است که اکثریت آن پروژه های سرمایه گذاری است که توسط بخش خصوصی اجرا خواهد شد و 

تعداد کمی از آن پروژه های زیرساختی است که توسط سازمان منطقه آزاد چابهار اجرا می شود. بسته های سرمایه گذاری 

شامل کاربری اقامتی، خدمات گردشگری فرهنگی، خدمات گردشگری تفریحی ،خدمات تجاری، خدمات ورزشی می باشد.

هدف

طرح گردشگری پیکره ششم 

103

پیشرفت 
مطالعات

%100

1100
هکتار

مساحت

هدف از طرح پیکره هفتم، توسعه صنایع غیرآالینده در مقیاس متوسط که بتواند ترجیحا خوراک و مواد 

اولیه خود را از پیکره هشــتم تغذیه نماید و بخش عمده محصوالت خود را از طریق بندر صادرات نماید، 

بوده است. 

طرح تفصیلی 600 هکتار از اراضی غربی پیکره هفتم در سال های ابتدایی سازمان منطقه آزاد چابهار تهیه 

شده و تهیه طرح تفصیلی 1100  هکتار آن در سال 9۷ انجام شده است.

هدف

صنایع متوسط
کاربری

تهیه طرح تفصییل پیکره هفتم



103

پیشرفت 
مطالعات

%100

1100
هکتار

مساحت

هدف از طرح پیکره هفتم، توسعه صنایع غیرآالینده در مقیاس متوسط که بتواند ترجیحا خوراک و مواد 

اولیه خود را از پیکره هشــتم تغذیه نماید و بخش عمده محصوالت خود را از طریق بندر صادرات نماید، 

بوده است. 

طرح تفصیلی 600 هکتار از اراضی غربی پیکره هفتم در سال های ابتدایی سازمان منطقه آزاد چابهار تهیه 

شده و تهیه طرح تفصیلی 1100  هکتار آن در سال 9۷ انجام شده است.

هدف

صنایع متوسط
کاربری

تهیه طرح تفصییل پیکره هفتم



104

پیشرفت 
مطالعات

%100

6200
هکتار

مساحت

پیکره 8 در فازهای نهایی توسعه خود، با جذب مستقیم چندین هزار نفر مدیر، متخصص و کارگر به بهبود 

ساختار اشتغال منطقه ای کمک شایان خواهد کرد و غیر مستقیم نیز هزاران شغل پدید خواهد آورد. 

لجستیک پارک در این پیکره تعریف شده است.

هدف

استقرار صنایع 

بزرگ

کاربری

طرح تفصییل پیکره هشتم

105

104
بسته سرمایه گذاری در بخش گردشگری تدوین شده است که

70
بسته در پیکره ششم 

گردشگری

5
بسته در مجموعه 

گردشگری بلوچ

شامل: مجموعه متل ها، 

سایت تفریحی ، پرورش 

گاندو

16
بسته در مجموعه 

گردشگری لیپار

شامل: هتل فانوس، 

فروشگاه، مجموعه 

تفریحی تجاری و 

پارکینگ طبقاتی، کافی 

شاپ و رستوران مطبق، 

دکه اغذیه سبک، 

مجموعه کافی شاپ ها، 

مجموعه رستوران ها، 

سینما و مجتمع فرهنگی، 

اسکله اقیانوس، کلوپ 

تفریحی، کلبه غواصی

13
بسته سرمایه گذاری مجموعه 

گردشگری شهباز

شامل: نظرگاه- کایت سواری- 

جزیره تفریحی - باغ رستوران 

نارگیل- پل کوهستان و دریا- 

مجتمع تفریحی- کمپ بومگردی 

گواوا- کمپ بومگردی خوشه- 

پینت بال 

برنامه توسعه سرمایه گذاری بخش خصویص



105

104
بسته سرمایه گذاری در بخش گردشگری تدوین شده است که

70
بسته در پیکره ششم 

گردشگری

5
بسته در مجموعه 

گردشگری بلوچ

شامل: مجموعه متل ها، 

سایت تفریحی ، پرورش 

گاندو

16
بسته در مجموعه 

گردشگری لیپار

شامل: هتل فانوس، 

فروشگاه، مجموعه 

تفریحی تجاری و 

پارکینگ طبقاتی، کافی 

شاپ و رستوران مطبق، 

دکه اغذیه سبک، 

مجموعه کافی شاپ ها، 

مجموعه رستوران ها، 

سینما و مجتمع فرهنگی، 

اسکله اقیانوس، کلوپ 

تفریحی، کلبه غواصی

13
بسته سرمایه گذاری مجموعه 

گردشگری شهباز

شامل: نظرگاه- کایت سواری- 

جزیره تفریحی - باغ رستوران 

نارگیل- پل کوهستان و دریا- 

مجتمع تفریحی- کمپ بومگردی 

گواوا- کمپ بومگردی خوشه- 

پینت بال 

برنامه توسعه سرمایه گذاری بخش خصویص



106

تولید و اشتغال

107

قراردادهای سال 97 )داخیل(

قراردادهای سال 97 )خارجی(

اشتغال زایی )نفر(میزان سرمایه )میلیارد ریال (تعدادنوع فعالیت ردیف
833 2,093 26 صنایع مواد غذایی1 
1063 3,042 38 صنعت عمران ساخت و ساز 2 

صنایع پایین دست 3 
496 4,685 14 پتروشیمی

750 25,530 3 صنایع کشاورزی و زراعی 4 
1284 2,054 48 سایر 5 

4426 37,404 129 جمع کل 

اشتغال زایی )نفر(میزان سرمایه )میلیارد ریال (تعدادنوع فعالیت ردیف
43 57 3 صنایع مواد غذایی1 
112 168 2صنعت عمران ساخت و ساز 2 
73 162 4 سایر 3 

228 387 9 جمع کل 



107

قراردادهای سال 97 )داخیل(

قراردادهای سال 97 )خارجی(

اشتغال زایی )نفر(میزان سرمایه )میلیارد ریال (تعدادنوع فعالیت ردیف
833 2,093 26 صنایع مواد غذایی1 
1063 3,042 38 صنعت عمران ساخت و ساز 2 

صنایع پایین دست 3 
496 4,685 14 پتروشیمی

750 25,530 3 صنایع کشاورزی و زراعی 4 
1284 2,054 48 سایر 5 

4426 37,404 129 جمع کل 

اشتغال زایی )نفر(میزان سرمایه )میلیارد ریال (تعدادنوع فعالیت ردیف
43 57 3 صنایع مواد غذایی1 
112 168 2صنعت عمران ساخت و ساز 2 
73 162 4 سایر 3 

228 387 9 جمع کل 



108

نوع فعالیت / محصوالتنام شرکتردیف
سرمایه گذاری 
اظهاری )میلیون 

ریال(

اشتغال 
زایی )نفر(

150,00015فراوری و بسته بندی برنجارغوان تجارت تیس )سهامی خاص ( منطقه آزاد چابهار 1
590,00090تولید محصوالت پالستیکی و رول نایلونسپید پالست ) با مسئولیت محدود ( منطقه آزاد چابهار 2
100,00031تولید محصوالت بهداشتی ، آرایشی و سالمتجی ام اوشن اونیو پی تا ای  منطقه آزاد چابهار )سهامی خاص(  3

بسته بندی دانه خشک شده نخل هندی صرفا جهت صادرات مروارید چابهاران مکران  منطقه آزاد چابهار )سهامی خاص(  4
4,00010به خارج از کشور)بسته بندی فرآورده های طبی و سنتی(

2,5008تولید انواع پوشاكکرباس جامگان شرق  منطقه آزاد چابهار )سهامی خاص(  5
21,99012تولید و مونتاژ  کیف و چمدانشهاب گستر شرق منطقه آزاد چابهار )با مسئولیت محدود(  6
3,0007تولید قفس ماهیگیری فلزی )گرگور(سانا فخیم منطقه آزاد چابهار )با مسئولیت محدود(  7
8,7565تولید درب و پنجره UPVCبازرگانی چاوش تجارت منطقه آزاد چابهار )با مسئولیت محدود(  8
18,62012طالسازیآوای پیشین منطقه آزاد چابهار )سهامی خاص(  9
20,43815تولید محصوالت پالستیکی و لوله های پلی اتیلنصبا لوله دنا ) سهامی خاص ( منطقه آزاد چابهار 10
5,4418تولید پوشاك )لباس محلی مردانه(کابل تجارت  منطقه آزاد چابهار )سهامی خاص(   11
4,09518تولید محصوالت پالستیکی و ورق PVCنیلوفر مکران پارس ) با مسئولیت محدود ( منطقه آزاد چابهار 12
5,00016فراوری و بسته بندی برنجگوهر تجارت جنوب ) بامسئولیت محدود ( منطقه آزاد چابهار 13
2,86416بسته بندی مواد غذایی و خشکبار نخل لیپار منطقه آزاد چابهار )سهامی خاص(  14
4,2905انواع بستنی تولید بستنی سنتی طیب منطقه آزاد چابهار )بامسئولیت محدود(  15
17,7354برش انواع محصوالت سنگ تزئینینیلگون سرزمین مکران منطقه آزاد چابهار )با مسئولیت محدود(  16
1,0504مونتاژ و بسته بندی اسباب بازیختار تجارت منطقه آزاد چابهار )سهامی خاص(  17

بازسازی شناورهای دریایی و  متعلقات آن و خودرو ، قطعات مکران دیزل منطقه آزاد چابهار )سهامی خاص(   18
10,00016خودرو و ماشین آالت سنگین ،نیمه سنگین و سبک 

2,9694دانه خشک شده  نخل هندی مهرآذین کنارك  منطقه آزاد چابهار )با مسئولیت محدود(  19
22,8006تولید ملزومات پزشکیآبنوس صنعت تفتان  منطقه آزاد چابهار )سهامی خاص(  20
2,9176فرآوری و بسته بندی کنجددانه گستر الماس  منطقه آزاد چابهار )بامسئولیت محدود(  21
500,00080تولید ادوات صیادی )تور ماهیگیری(ماهور بافان بلوچی  منطقه آزاد چابهار )سهامی خاص(  22

بسته بندی دانه خشک شده نخل هندی صرفا جهت صادرات لیپار تجارت  منطقه آزاد چابهار )با مسئولیت محدود(  23
20,0005به خارج از کشور)بسته بندی فرآورده های طبی و سنتی(

20,00012بسته بندی مواد غذایی ) چای ، حبوبات و شکروبرنج (قاصدك کرانه لیپار ) سهامی خاص(24
20,0005تولید انواع نانشمیم سالمت  ) بامسئولیت محدود ( - دریافت مجوز25

واحدهای تولیدی ) صنعتی( به بهره برداری رسیده در سال 1397

109

نوع فعالیت / محصوالتنام شرکتردیف
سرمایه گذاری 
اظهاری )میلیون 

ریال(

اشتغال 
زایی )نفر(

20,43815تولید محصوالت پالستیکیماهان پلیمر تیس منطقه آزاد چابهار26
8,0764تولید و ساخت طال  مسلم طالی منطقه آزاد چابهار )با مسئولیت محدود(  27
5,3705بسته بندی رنگ و مواد اولیه رنگشرکت رنگ آویز پاسارگاد  )با مسئولیت محدود(  28
3,17112تولید محصوالت پالستیکیآویژه پالستیک مکران ) سهامی خاص(29
8,00010تولید محصوالت پالستیکیمحبت خراسان ) با مسئولیت محدود (30
6,11018تولید محصوالت پالستیکی ، کاپاند و گرانول پلیمریفراناب سیستان رنگین ) با مسئولیت محدود (31
6,3109تولید محصوالت پالستیکیزیست پلیمر مکران ) با مسئولیت محدود(32

ازسازی شناورهای دریایی و متعلقات آن و خودرو، قطعات بنیان صنعت قرن منطقه آزاد چابهار )با مسئولیت محدود(  33
18,04314خودرو و ماشین آالت سنیگن و نیمه سنگین و سبک 

10,00014تولید انواع طناب صیادی و صنعتیسهیل تجارت منطقه آزاد چابهار )با مسئولیت محدود(  34
9,2509تولید محصوالت پالستیکیبرزین برهان پارسا ) با مسئولیت محدود (  35
35,25210تولید محصوالت پالستیکیدوران فوم منطقه آزاد چابهار )سهامی خاص(  36
36,54115تولید چای ترش شرکت دانشجو منطقه آزاد چابهار )با مسئولیت محدود(  37
20,43810تولید محصوالت پالستیکیصالح پلیمر ) سهامی خاص(38
20,35016بسته بندی دستمال کاغذیشرکت دادا ساحل منطقه آزاد چابهار )سهامی خاص( 39
15,3828بسته بندی گرانول اوره و مواد پالستیکیآکام تجارت جنوب40
5,8699تولید محصوالت پالستیکیکاویان تجارت تیس41

بازیافت آلومینیوم و آهن قراضه و شمش آلومینیوم و آهن و زرین قطعه مکران)سهامی خاص(42
22,61010نقره و مصنوعات از نقره

10,28013تولید انواع ساندویچ های گرم و سرد و ساالدخلیج فارس درخشان چابهار)سهامی خاص(43

تولید انواع محصوالت آرایشی و بهداشتی، پوست، مو، ناخن، نیک آرا سیما ) سهامی خاص (44
44,5058دهان و دندان

52,0004بسته بندی و فراوری برنجتاجران نوین رادمان )سهامی خاص(45
8,94210تولید مصنوعات طالشرکت طالی ناب منطقه آزاد چابهار )با مسئولیت محدود(  46
9,96510فرآوری وبسته بندی  چایشرکت درسا منطقه آزاد چابهار )با مسئولیت محدود(  47
20,00018تولید و بسته بندی انواع پتو یاقوت مکران  منطقه آزاد چابهار )با مسئولیت محدود(  48
4,79014تولید لباس زنانه کار اندیش نیا )سهامی خاص(49
2,6007تولید محصوالت چوبی                                                                      کاسپین رمضان منطقه آزاد چابهار )سهامی خاص(  50
8,28410تولید محصوالت پالستیکینگاه بلوچستان ) با مسئولیت محدود (51
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نوع فعالیت / محصوالتنام شرکتردیف
سرمایه گذاری 
اظهاری )میلیون 

ریال(

اشتغال 
زایی )نفر(

20,43815تولید محصوالت پالستیکیماهان پلیمر تیس منطقه آزاد چابهار26
8,0764تولید و ساخت طال  مسلم طالی منطقه آزاد چابهار )با مسئولیت محدود(  27
5,3705بسته بندی رنگ و مواد اولیه رنگشرکت رنگ آویز پاسارگاد  )با مسئولیت محدود(  28
3,17112تولید محصوالت پالستیکیآویژه پالستیک مکران ) سهامی خاص(29
8,00010تولید محصوالت پالستیکیمحبت خراسان ) با مسئولیت محدود (30
6,11018تولید محصوالت پالستیکی ، کاپاند و گرانول پلیمریفراناب سیستان رنگین ) با مسئولیت محدود (31
6,3109تولید محصوالت پالستیکیزیست پلیمر مکران ) با مسئولیت محدود(32

ازسازی شناورهای دریایی و متعلقات آن و خودرو، قطعات بنیان صنعت قرن منطقه آزاد چابهار )با مسئولیت محدود(  33
18,04314خودرو و ماشین آالت سنیگن و نیمه سنگین و سبک 

10,00014تولید انواع طناب صیادی و صنعتیسهیل تجارت منطقه آزاد چابهار )با مسئولیت محدود(  34
9,2509تولید محصوالت پالستیکیبرزین برهان پارسا ) با مسئولیت محدود (  35
35,25210تولید محصوالت پالستیکیدوران فوم منطقه آزاد چابهار )سهامی خاص(  36
36,54115تولید چای ترش شرکت دانشجو منطقه آزاد چابهار )با مسئولیت محدود(  37
20,43810تولید محصوالت پالستیکیصالح پلیمر ) سهامی خاص(38
20,35016بسته بندی دستمال کاغذیشرکت دادا ساحل منطقه آزاد چابهار )سهامی خاص( 39
15,3828بسته بندی گرانول اوره و مواد پالستیکیآکام تجارت جنوب40
5,8699تولید محصوالت پالستیکیکاویان تجارت تیس41

بازیافت آلومینیوم و آهن قراضه و شمش آلومینیوم و آهن و زرین قطعه مکران)سهامی خاص(42
22,61010نقره و مصنوعات از نقره

10,28013تولید انواع ساندویچ های گرم و سرد و ساالدخلیج فارس درخشان چابهار)سهامی خاص(43

تولید انواع محصوالت آرایشی و بهداشتی، پوست، مو، ناخن، نیک آرا سیما ) سهامی خاص (44
44,5058دهان و دندان

52,0004بسته بندی و فراوری برنجتاجران نوین رادمان )سهامی خاص(45
8,94210تولید مصنوعات طالشرکت طالی ناب منطقه آزاد چابهار )با مسئولیت محدود(  46
9,96510فرآوری وبسته بندی  چایشرکت درسا منطقه آزاد چابهار )با مسئولیت محدود(  47
20,00018تولید و بسته بندی انواع پتو یاقوت مکران  منطقه آزاد چابهار )با مسئولیت محدود(  48
4,79014تولید لباس زنانه کار اندیش نیا )سهامی خاص(49
2,6007تولید محصوالت چوبی                                                                      کاسپین رمضان منطقه آزاد چابهار )سهامی خاص(  50
8,28410تولید محصوالت پالستیکینگاه بلوچستان ) با مسئولیت محدود (51
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ماهوربافان شرکت بلوچی

111

شرکت مکران ساحل آرامش 
منطقه آزاد چابهار

)پروژه زنجیره ای پرورش شترمرغ(

شرکت پژوهان آرشید مکران 
)طرح تکثیر و پرورش کروکودیل 

در منطقه آزاد چابهار(
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شرکت مکران ساحل آرامش 
منطقه آزاد چابهار

)پروژه زنجیره ای پرورش شترمرغ(

شرکت پژوهان آرشید مکران 
)طرح تکثیر و پرورش کروکودیل 

در منطقه آزاد چابهار(
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زیما متان منطقه آزاد چابهار
)بسته بندی انواع روغن مایع خوراکی(

شرکت تولیدی آب مقطر کیمیا تیس

113

شرکت فراوری برنج تاجران نوین رادمان

شرکت ستاره پالستیک تیس



113

شرکت فراوری برنج تاجران نوین رادمان

شرکت ستاره پالستیک تیس



افــتــتاح شـرکت 
ماهوربافان بلوچی 
منطـقه آزاد چابهار

روابــــط عمــومی
 و امور بین الملل

منطقه آزاد چابهار، پیکره هفتم صنعتی زون 
غربی قطعات شماره 26، 27، 28

محل پروژه:

8/200/000/000
میزان سرمایه گذاری در فاز اول )تومان( :

40
میزان اشتغال زایی فاز اول )نفر( :

11/352
مساحت زمین )متر مربع( :

 تولید ادوات صیادی، انواع تور 
ماهیگیری به ظرفیت ساالنه 700 تن

زمینه فعالیت:

8 ماه
مدت اجرا و بهره برداری :



روابــــط عمــومی
 و امور بین الملل
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135 درصدی ایجاد اشتغال افزایش 
 در منطقه آزاد چابهار 

 ) سال 97 نسبـت به سال 92(

139713961395139413931392

650
نفر

580
نفر

295
نفر

276
نفر

155
نفر

378
نفر



منطقه آزاد چابهار  میزبان تورنمنت بین المللی

 بوکس جام  مکران

هفت تیم خارجی با 

همراه تیمهای ملی الف 

و ب ایران در این 

تورمننت رشکت دارند.
7

3
اسفند 97

4
اسفند 97

5
اسفند 97

6
اسفند 97

7
اسفند 97

8
اسفند 97

 نخستین دوره تورمننت بین املللی بوکس 

جام مکران از سوم تا نهم اسفندماه 97 به 

میزبانی منطقه آزاد چابهار برگزار می شود. 1
مجارستان  ایران

ترکمنستان

پاکستان 

سوریه هند

فیلیپین

قزاقستان 

در این دوره از رقابت ها شش داور خارجی 

و 9 داور ایرانی به قضاوت می پردازند. 69



خانه:
ت  گل

مساح

125 هکتار

سازمان منطقه آزاد چابهار
روابط عمومی و امور بین الملل

هشتاد درصد از دانش آموزان دبیرستان %80
دانا و توانای دانشگاه بین المللی منطقه 

آزادچابهار  در نخستین حضورشان در کنکور 
سراسری در رشته های ریاضی و فنی و علوم 
تجربی در مراکز آموزش عالی کشور پذیرفته 

شده اند، که موفقیتی چشمگیر است.

از تعداد 30 نفر 
دانش آموزان در 
سال تحصیلی 
97-96 در مقطع 

پیش دانشگاهی این 
دبیرستان، تعداد 

پذیرفته  شدگان در 
دانشگاه های مختلف 
سراسر کشور ۱۵ نفر در 
رشته ریاضی و فنی 
و 9 نفر در رشته علوم 

تجربی بوده اند.

از مجموع 24 پذیرفته شده، 
تعداد ۱3 نفر در دانشگاه های 

فرهنگیان و تربیت دبیر شهید 
رجایی تهران پذیرفته شدند.

دانش آموز علیرضا دلوشی از 
روستای تیس با کسب رتبه ۵48 
کنکور موفق شده تا بعنوان اولین 

دانش آموز پسر از شهرستان چابهار 
در دانشگاه صنعتی شریف و در 

رشته مهندسی دریا پذیرفته شود.

۱3
پذیرفته شدگان در 

سایر دانشگاه ها

پذیرفته شدگان 
در دانشگاه های 

فرهنگیان و تربیت دبیر 
شهید رجایی تهران

۱۱
پذیرفته شدن

  80 درصدی دانش 
آموزان دبیرستان دانا

و توانای دانشگاه 
بین المللی منطقه آزاد 

چابـــــــــهار

۵48










