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مقام معظم رهبری:

تحقق عدالت اجتماعی ،بدون تولید ثروت و تالش برای پیشرفت کشور امکانپذیر
ن در این زمینه وظایف بسیار سنگینی بر عهده دارند.
نیست و همه مسئوال 

رئیسجمهور:

دولت ،استان مرزی و استراتژیک سیستان و بلوچستان را به عنوان قلب ارتباط
ایران با دنیای شرق و شمال ایران و مرکزی میداند که مناطق مختلف شرقی و
شمالی و حتی جنوبی این منطقه را به بندر مهم چابهار متصل میکند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد كشور:

چابهار به عنوان یکی از قطبهای مهم منطقهای حمل و نقلی و مرکز اصلی کریدور
بینالمللی حمل و نقل و ترانزیت ،منطقه ایدهآلی برای توسعه سرمایهگذاری ،تولید
و صــادرات محصوالت مــورد نیاز بازارهای مصرف منطقهای بهویژه بــازار عظیم
یکمیلیارد و چهار صد میلیون نفری هند ،افغانستان و آسیای میانه است.
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پیشگفتار
رونــد توســعه منطقــه آزاد چابهــار بــا ســرعت گرفتــن تکمیــل زیرســاختهای
اساســی (بنــدر ،راهآهــن و جــاده) وارد فصــل جدیــدی شــده اســت.عنایــات ویــژه
مقــام معظــم رهبــری و اهتمــام دولتهــای یازدهــم و دوازدهــم بــا تمرکــز بــر
راهبردهــای پنجگانــه کــهاز آغــاز دوره مدیریــت فعلــی در دســتور کار بــوده ،آهنــگ
فعالیتهــای اقتصــادی را تغییــر داده اســت.
بــدون تردیــد نگاههــای بینالمللــی ناشــی از تغییــر آرایــش اقتصــادی منطقــه و ضرورتهــای اجتنابناپذیــر کشــورهای
منطقــه بهویــژه کشــورهایمحصــور در خشــکی ،در توجیهپذیــری اقتصــادی چابهــار نقــش اساســی داشــته اســت .چنــان كــه
افزایــش درخواســتهای ســرمایهگذاری و تحقــقســرمایهگذاریها در آمــار مقایســهای ســالهای گذشــته بیانگــر فصــل
جدیــدی در رونــد توســعه منطقــه اســت.
بنابــر شــواهد آمــاری و تحلیلهــای بینالمللــی ،چابهــار در آینــده نزدیــک منطق ـهای تعیینکننــده در اتصــال بازارهــای مهــم
تولیــد و مصــرف خواهــد بــود و میتوانــد نقــش یــک پــل ارتباطــی مهــم و اصلــی را ایفــا نمایــد .منطقــه آزاد چابهــار بــا
قرارگیــری در چهــارراه تجــارت جهانــی ،فرصــت و ظرفیتهــای ویــژهای را بــرای تولیــد دارد؛ چــرا کــه دسترســی بــه ابزارهــای
حمــل و نقــل و افزایــش رقابتپذیــری در بازارهــای هــدف ،بــر مزیتهــای تولیــدی و رقابتــی چابهــار افــزوده اســت .علــم بــه
ایــن اهمیــت اســتراتژیک منطقــه آزاد چابهــار ،اهمیــت اقدامــات همــکاران اجرایــی ســازمان را دوچنــدان ســاخته و وظایــف
محولــه را ســنگینتر ســاخته اســت.

گــزارش حاضــر برداشــتی از تــاش و اقدامــات مؤثــر همــکاران ســازمان منطقــه آزاد چابهــار در مســیر تحقــق اهــداف و
چشـماندازهای منطقــه آزاد اســت .پرداختــن بــه توســعه زیرســاخت و تأمیــن الزامــات تولیــد ،از اولویتهــای اجرایــی در ســال
 98بــوده و گــزارش آن در بخــش عمــران و زیربناهــا آمــاده شــده و بــه گــواه آمــار ،فاصلــه معنـیداری بــا عملکــرد ســالهای
گذشــته پیــدا کــرده اســت.
در ســال  1398تولیــد و تجــارت بــه عنــوان مأموریتهــای اصلــی مــورد انتظــار در چابهــار ،هــم ماننــد دیگــر مناطــق آزاد و
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البتــه ســرزمین اصلــی فــراز و فرودهــای فراوانــی داشــته کــه متأثــر از فضــای بینالمللــی و فشــار تحریمهــای یکجانبــه بــوده،
امــا آمارهــا گــواه آن اســت کــه منطقــه آزاد چابهــار در حــوزه تولیــد و تجــارت راه خــود را بــا همــهســختیها همــوار نمــوده
و بــر مــدار رشــد پایــدار قــرار گرفتــه اســت و بــدون تردیــد حجــم تولیــدات و اشــتغال حاصــل از واحدهــای جدیــد در ســال
جهــش تولیــد افزایــش قابــل مالحظـهای خواهــد داشــت.
دو پرونـده مهـم کـه سـابقه پیگیـری بیش از  15سـال در منطقـه آزاد چابهار دارد ،در سـال  1398با حمایت و همراهی مسـتقیم
مشـاور محتـرم رئیـس جمهـور و دبیـر شـورای عالـی مناطـق آزاد ،وزیـر محتـرم راه و شهرسـازی ،اسـتاندار محتـرم سیسـتان و
بلوچسـتان و تعامـل مؤثـر دولـت و مجلـس بـه ثمر نشسـتند .طرح توسـعه محـدوده منطقـه آزاد چابهـار اقدامی مانـدگار و نقطه
عطفـی در ماهیـت عملکـردی ایـن منطقـه آزاد اسـت .رفـع تبعیـض بین شـهر چابهـار و منطقـه آزاد و برداشـتن مفهـوم زجرآور
ایـن طـرف فنـس و آن طـرف فنـس در کارکـرد اقتصـادی و اجتماعـی مردمـان چابهـار آثـار مثبت قابـل توجهی خواهد داشـت.
روانسـازی فعالیتهـای اقتصـادی بـا یکسانسـازی مقـررات بنـادر شـهید بهشـتی و کالنتـری بـا منطقـه آزاد نیـز نویدبخـش
روزهـای بهتـری بـرای تولیـد در منطقـه اسـت .رفـع نگرانیهـای زیسـتمحیطی و حفاظـت از خلیـج ارزشـمند چابهـار از دیگـر
ثمـرات ایـن طـرح هسـتند .تالش خواهد شـد تا بـا اجرای صحیـح و تعامل حداکثـری با دسـتگاههای اجرایی مسـتقر در محدوده
منطقـه ،حلاوت و شـیرینی ایـن تصمیـم صحیـح در کام مردم ماندگار شـود.

فــرودگاه بینالمللــی چابهــار خواســته بهحــق و دیرینــه مــردم چابهــار و ضــرورت و الــزام توســعه فعالیتهــای منطقــه آزاد
چابهــار نیــز بــه ثمــر نشســت؛ بــدون تردیــد ســادهترین مفهــوم منطقــه آزاد (ورود و خــروج بــدون ویــزای ســرمایهگذاران بــه
ایــن منطقــه) فقــط بــا داشــتن مــرز هوایــی محقــق میشــود کــه منطقــه آزاد چابهــار همچنــان از آن محــروم اســت .توافقــات
ســاخت ایــن فــرودگاه در زمــان کوتاهــی پــس از اخــذ موافقــت اصولــی ،نهایــی و عملیــات اجرایــی آغــاز شــده اســت .در ســال
 1399یکــی از تمرکزهــای اصلــی ســازمان پیشــبرد ایــن پــروژه اســتراتژیک و مؤثــر در تحــوالت منطقــه خواهــد بــود.

تمرکــز بــر شــفافیت و تســهیلگری حداکثــری فرآیندهــای اجرایــی در ایــن مســیر خواســته بهحــق فعــاالن اقتصــادی بــوده
کــه بــه میــزان قابــل توجهــی در اصــاح فرایندهــا و ســاختارها بــه آن پرداختــه شــده و بخشــی از اقدامــات در ایــن گــزارش
آمــده اســت .تــاش بــر آن اســت تــا در ســال پیــش رو بــا اســتقرار و یکپارچگــی تمامــی سیســتمها و خدمــات مــورد نیــاز
متقاضیــان بــا تمرکــز بــر اســتقرار پنجــره واحــد کــه از طریــق دبیرخانــه شــورای عالــی مناطــق آزاد دنبــال میشــود ،فضــای
کام ـ ً
ا شــفاف و روانــی بــه عنــوان خدمــت مانــدگار ایــن دوره در ســازمان منطقــه آزاد چابهــار نهادینــه گــردد.
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بحــران جهانــی کوییــد 19در فصــل زمســتان فعالیتهــای اقتصــادی بینالمللــی را دچــار چالــش جــدی نمــوده و آثــار اقتصــادی
و اجتماعــی ایــن بحــران بــر جامعــه رفتارهــای جدیــدی را باعــث شــده اســت کــه ضــررورت دارد بــا ایــن تغییــر رفتارهــا،
مســیرهای جدیــدی در پیشــبرد اهــداف دنبــال گــردد .اگرچــه برنامــه مشــخص احیــای اقتصــادی و اجتماعــی پســاکرونا از
ضروریــات ســال پیــش رو بایــد باشــد؛ امــا ابعــاد مختلــف ایــن آثــار نیازمنــد رویارویــی صحیــح بــا مالحضــات همهجانبــه مثبــت
و منفــی اســت کــه میتوانــد درسهایــی بــرای آینــدگان داشــته باشــد .در روزهــای پایانــی ســال  98بــا شــروع ایــن بحــران
در دو بخــش تأمیــن تجهیــزات بیمارســتانی و همینطــور مــواد ضدعفونیکننــده و حفاظــت فــردی اقدامــات قابــل قبولــی در
ســازمان شــکل گرفــت بــه گونــهای کــه ایــن اقدامــات در کنــار سیاســتگذاریهای صحیــح و اعمــال محدودیتهــای الزم
چابهــار را در صــدر شــهرهای بــا عملکــرد قابــل قبــول در مــوج اول ایــن بحــران قــرار داد.
پرونــده مســئولیت اجتماعــی نیــز شــاهدی اســت بــر تعهــد اجتماعــی ســازمان منطقــه آزاد چابهــار کــه بــرای ادغــام توســعه
بــا جوامــع محلــی در ســال هــای اخیــر بــا جدیــت دنبــال شــده .حاصــل ایــن تفکــر تمرکــز خدمــات ســازمان در مناطــق
همجــوار در محورهــای مختلــف بـه ویــژه آمــوزش ،بهداشــت ،توانمندســازی و نشــاط اجتماعــی اســت کــه بــا عنــوان مســئولیت
اجتماعــی در ایــن گــزارش بــه آن پرداختــه شــده اســت.

بـدون تردیـد توفیقهـای حاصـل شـده در طـی سـال  1398حاصـل حضـور مؤثـر و مسـتمر تمامـی همـکاران سـازمان ،اعضای
هیـأت مدیـره ،معاونیـن ،مدیـران و کارشناسـان سـازمان میباشـد کـه در دشـواریهای پیدرپـی با پشـتکار و تعهد سـازمانی در
جهـت تحقـق مأموریتهـای سـازمان تالش نمودهانـد .حمایتهـای بیدریغ دبیر محترم شـورای عالـی مناطـق آزاد و همکاریها
و مشـورتهای معاونیـن و مدیـران دبیرخانـه شـورای عالی در این مسـیر نقش غیـر قابل انکار داشـته و ضـرورت دارد از همه این
بزرگـواران قدردانـی شـود .مسـئولیت ضعفها و اشـکاالتی که در روندهـای اجرایی و تحقـق مأموریتها و عملکردهای بخشـی به
دالیـل مختلـف حـادث شـده اسـت ،بـر عهـده اینجانـب بوده و بـا تمرکـز بـر مأموریتها در سـال پیـش رو ،تالش خواهد شـد تا
اهـداف مـورد نظـر بر اسـاس برنامههای مشـخص محقق شـود.
عبدالرحیم کردی

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری  -صنعتی چابهار

7

چـابــــ ــهار
چ ــه ــارراه
تـ ــجـ ــارت
جهانی
<<<<

خاستگاه مترقی
وجه تسمیه چابهار از کلمه «چهبار» گرفته شده است .هنوز
ایــن نــام در میان سا کنان قدیمی ایــن منطقه رایــج است.
از ترکیب دو کلمه «چــه» به معنای چــاه و «بــار» به معنی
ساحل تشکیل شده است .وجود چاههای آب متعدد در
جوار بندر و ساحل از مهمترین دالیل نامگذاری این شهر به
«چهبار» است که به مرور زمان به واسطه اقلیم خاص و
منحصربهفرد و حاصلخیز بودن خا ک آن به چابهار شهرت
یافته است.
چــابـهــار بــه مثابه زمینی حاصلخیر اســت كــه از دان ــه نه
هفتاد كه هــزار بــرمـیآورد .خا كی كه تفاوت نــدارد در آن
دانــه صنعت بـكــاریــم یــا گــردشـگــری؛ بــذر توسعه تجارت
بنشانیم یا رونــق تولید .این زمین چنان توانمند و زرخیز
است كه همواره نتایج و دستاوردهایش بیش از اهداف
ترسیمشده است.
قرار گرفتن در نقطهای استراتژیک كه دسترسی به اقیانوس را
برای این منطقه فراهم كرده ،بستری برای مراودات تجاری
در مقیاسی گسترده را بــرای منطقه آزاد چابهار به ارمغان
آورده است .از سوی دیگر چابهار ،به عنوان در دسترسترین
بندر آبهای آزاد برای كشورهای محصور در خشكی مانند
افغانستان و كشورهای آسیای میانه ،ظرفیتهای ترانزیتی
عظیمی دارد.
موقعیت جغرافیایی بیمانند چابهار نیز آن را تبدیل به
10

پتانسیل بــزرگــی در صنعت گــردشـگــری ای ــران ك ــرده اســت؛
چـنــان كــه بــه اذغ ــان اهــالــی سـفــر ،تنها نقطهای كــه در كره
زمین به چابهار شباهت دارد ،بندر میامی در ایاالت متحده
آمریكاست .این در حالی است که نه تنها گردشگران خارجی
در ایــران گذرشان به چابهار نمیافتد بلکه هنوز بسیاری از
ایرانیان نیز چابهار را ندیدهاند.
بــا ای ــن ح ــال ،رون ــد حــركـتــی منطقه آزاد چــابـهــار در قریب
 8س ــال گــذشـتــه ن ـشــان از تــوسـعــه و ت ـحــول دارد .توسعه
و ت ـحــولــی ك ــه ب ــه م ـثــابــه ی ــک فــرآی ـنــد پ ــی گــرف ـتــه و ش ــده و
گامهای اجرایی یكی پس از دیگری برداشته شــده است.
شهــای سازمان
برداشته شــدن ایــن گــامهــا نیز مــرهــون تــا 
منطقه آزاد چابهار بــودهانــد .سازمان منطقه آزاد چابهار با
ترسیم نقشه راهی كاربردی و جامع ،طرح توسعه چابهار را
در پنچ محور عملیاتی پیش برده است .پنج محور عملیاتی
نهــا تمركز داشـتــه و پیشبرد
كــه ســازمــان منطقه آزاد روی آ 
اهــداف را در آن بسترها دنبال كــرده شامل نقشآفرینی در
اقتصاد ملی ،اثــرگــذاری بر اقتصاد محلی ،جلب مشارکت
جوامع محلی ،انتقال دانش و تکنولوژی و گسترش تعامالت
بینالمللی بوده است.
كتاب حاضر میكوشد با بازخوانی رونــد اقــدامــات صورت
گرفته در منطقه آزاد چابهار در پنج محور مورد اشاره ،تصویر
روشنی از عملكرد سازمان منطقه آزاد چابهار ارائه دهد.

11

12

<<

بازتاب دستاوردها در  5محور
عملیاتی
هدفگذاری منطقه آزاد چابهار برای تحقق برنامههای سال  98در پنج محور
راهبردی و كالن جای گرفت؛ پنج محوری كه مطابق نقشه راه ابالغی دبیرخانه
شورای عالی مناطق آزاد تدوین شد و شكل اجرایی به خود گرفت.
بازنگری بر آنچه که در سال  98گذشته به منظور وقوف به نقاط قوت و البته قابل
بهبود ،ضروری است.
13

چـاب ـ ــهار

در آینه راهبردها

بــرپــایــه اســاس ـنــامــه س ــازم ــان مـنـطـقــه آزاد
تجاری-صنعتی چابهار ،هدف این سازمان
ع ـبــارت اس ــت از «ان ـجــام ام ــور زیــربـنــایــی،
عمران و آبادانی ،رشد و توسعه اقتصادی،
ســرمــایـهگــذاری و افــزایــش درآم ــد عمومی،
ایـجــاد اشتغال ســالــم و مــولــد ،تنظیم بــازار
کار و کاال ،حضورفعال در بازارهای جهانی
و مـنـطـقـهای ،تولید و صـ ــادرات کــاالهــای
صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی».
بهمنظور تحقق این اهداف ،پنج راهبرد به
شرح زیر تعیین شده است:
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نقشآفرینی در
اقتصاد ملی
●●فوالد:
»»یک واحد  1.6میلیون تن
»»کنسرسیوم  10میلیون تنی (درحال انجام
مطالعات ،جانمایی سایت انجام شده
است)
●●پتروشیمی:
»» 2واحــد متانول عملیات اجــرایــی خود
را آغاز کردهاند .یک نیروگاه نیز در حال
ساخت است.
●●توسعه حمل و نقل و ترانزیت
●●تـصــویــب و اب ــاغ ط ــرح تــوسـعــه م ـحــدوده
منطقه آزاد چابهار
●●آغــاز عملیات اجــرایــی فــرودگــاه بینالمللی
چابهار

اث ـ ــر گ ـ ـ ــذاری بــر
اقتصاد محلی
●●ایجــاد اشــتغال مولــد و تــاش بــرای افزایــش
درآمــد ســرانه
●●تکمیــل زنجیــره تولیــد و توســعه شــهرکهای
صنعتــی تخصصــی و صنایــع کوچــک و
متوســط:
»»ایجاد خوشههای صنایع غذایی
●●تمرکز بر گردشگری:
تهــای هـتــل و هتل
»»تــوسـعــه زی ــر ســاخ ـ 
آپارتمان
●●افــزایــش درآم ــد ســرانــه و اشتغال از طریق
توسعه  SMEها
●●تکمیل زنجیرههای تولید

جلب مشارکت
جوامع محلی
●●اجرای سند مسئولیت اجتماعی با تمرکز بر
سه محور:
»»آموزش
»»بهداشت
»»توانمندسازی و توسعه مشاغل خانگی
●●صنایع دستی و گردشگری
●●سوزندوزی
●●بهسازی روس ـتــای ت ـیــس،ادامــه آبرسانی،
تهیه طرح ویژه روستا
●●توسعه مشاغل خانگی
●●تــوسـعــه روس ـتــایــی بــا تـمــرکــز بــر گــردشـگــری
روستایی و بومگردی
●●ارتقای دانش و مهارت
●●تمرکز بر توسعه گردشگری و برندینگ غذا

گسترش تعامالت
بینالمللی
●●تمرکز بر اقتصاد افغانستان
»»تــوسـعــه صـنــایــع مبتنی بــر بـ ــازار مصرف
افغانستان
»»تــوس ـعــه ص ـنــایــع مـبـتـنــی ب ــر مـ ــواد اول ـیــه
افغانستان
●●صنعت سنگ ،فرآوری مواد غذایی
●●همکاری حمل و نقل و لجستیک و شیالتی
با عمان
یهــای شیالتی بــا اروپ ــا و
●●توسعه هـمـکــار 
(فرانسه)
●●برنامهریزی برای توسعه روابط چابهار با گوادر
●●ای ـجــاد هــاب لجستیک ب ــرای کشورهای
محصور در خشکی آسیا
●●توسعه روابط اقتصادی با عمان
●●توسعه همکاریهای منطقهای
●●تعریف کریدورهای ارتباطی منطقهای

انتقال دانش و
تکنولوژی
●●ارتقاء کیفیت نیروی انسانی و انتقال دانش
مدیریت و تکنولوژی تولید
●●ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری با توسعه
سایت دانشگاهی و تکمیل و بهرهبرداری
ساختمان آموزشی دانشگاه
●●اس ـت ـقــرار م ــرا ک ــز ان ـت ـقــال فـ ـن ــاوری (ش ـتــاب
دهندهها)
●●حـمــایــت از دان ـ ـشآمـ ــوزان نخبه نــواحــی
همجوار از طریق دبیرستان دانا و توانا
●●حضور دانشگاه صنعتی شریف
●●راهان ـ ــدازی مــرکــز نـ ــوآوری ای ــران و چین در
دانشگاه بینالمللی
●●ارتقا کیفیت نیروی انسانی
●●انتقال دانش مدیریت و تکنولوژی تولید
●●پردیس پارک فناوری مکران
●●دپارتمان بازیهای رایانهای
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نقشآفرینی در اقتصاد ملی
 %2.3رشد

نخستین راهبرد از برنامهها و اقدامات منطقه آزاد چابهار در محوری
جای میگیرد كه منشاء اثر در اقتصاد ملی است؛ سلسله اقدامات
منطقهای كه اقتصاد كشور را بهرهمند كرده و روند تولید و تجارت
در مقیاس ملی را تسهیل كرده است .نمایههای آماری پیشرو،
نگاهی دارد به نقشآفرینی منطقه آزاد چابهار در اقتصاد ملی.

269

263

1398

1397

 %25رشد

تعداد کل واحدهای تولیدی
16

212

1396

▪▪مجتمع پتروشیمی بدر شرق در شهرک پتروشیمی نگین مکران با 30درصد پیشرفت فیزیکی ▲
▪▪مجتمع فوالد مکران با  19درصد پیشرفت فیزیکی ▼

17

ارزش تولیدات (میلیارد ریال)

5954

3450

5680

4599

3086
1240

1398

1397

1396

1395

1394

1393

●●رشد  72درصدی ارزش تولیدات منطقه نسبت به سال 97

سرمایهگذاری داخلی محقق شده (میلیارد ریال)

12670

9825
2015

1398

1397

1396

●●رشد  29درصدی سرمایهگذاری محقق شده در سال  98نسبت به سال 97

18

1550

930

630

1395

1394

1393

قراردادهای سرمایهگذاری منعقد شده
165

1398

138

1397

132

198
65

1396

1395

1394

20
1393

●●رشد 19درصدیقراردادهایسرمایهگذاریدر سال 98نسبتبهسال97

سرمایهگذاری خارجی محقق شده (میلیون دالر)

63
15
1398

50

7
1397

38
8

1396

1395

1394

1393
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شرکتهای به ثبت رسیده
489
221

295

1397

1396

1398

کل (تعداد)

456
1395

324
1394

258
1393

اشتغال واحدهای تولیدی (نفر)

2274

963
1398

20

1397

1327

861
1396

1395

1394

875

<<

توسعه تجارت
بینالمللی و منطقهای

دوم ـیــن م ـحــور بــرنــام ـههــای مـنـطـقـهای آزاد چــاب ـهــار بر
توسعه تجارت در ابعاد بینالمللی و منطقهای استوار
شد .سازمان منطقه آزاد نیز در جهت تحقق این مهم،
اقدامات زیرساختی و اساسی را به سرانجام رساند.
21

 %75رشد

 %88کاهش

واردات کــاالی تجاری از طریق منطقه به
سرزمین اصلی (میلیون دالر)
محدودیتهای مقرراتی ،عدم تخصیص به موقع
ارز ،اعمال محدودیت واردات برنج به کشور موجب
کــاهــش واردات ک ــاالی تـجــاری از طــریــق منطقه به
سرزمین اصلی گشته است.
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552

1398

782

1397

592

1396

134

 %75کاهش

واردات کاالی همراه مسافر به منطقه
(میلیون دالر)
تهــای
اع ـمــال ثـبــت س ـفــارش و م ـحــدودی ـ 
تخصیص ارز و ممنوعیت واردات کاالهای
گروه  4موجب کاهش واردات کاالی همراه
مسافر به منطقه شده است.

 %25کاهش

25
1398

34

1397

1396
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•گسترش صادرات کاال و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه و جهانی
صادرات به خارج از کشور
15
9/3
8
7

(میلیون دالر)

1398

1397

1396

1395

7
1394

5
1393

7

1392

5
1391

8

1390

2

2

1389

1388

6
1387

●●افزایش مشکالت و موانع صادراتی در اثر تحریمها از جمله عدم امکان واردات محصوالت پالستیکی تولید منطقه آزاد به کشور پا کستان افزایش یافته و صادرات به خارج کشور کاهش یافته است.

صادرات به سرزمین اصلی (میلیون دالر)

21/4

1398

17

1397

8

8

1396

1395

11

10

1394

1393

●●عدم امکان صادرات به خارج از کشور موجب افزایش صادرات به سرزمین اصلی شده است.
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5.5

ترانزیت (میلیون دالر)
یــک اص ــل نــانــوشـتــه در اقـتـصــاد میگوید
شیب صــعــودی ن ـمــودارهــا ،در گــرو ثبات
قوانین اســت؛ كاهش ترانزیت در منطقه
آزاد چابهار نیزناشی از رعایت نشدن همان
اســت .تغییر مـقــررات و روی ـ ههــای گمرکی
موجب کاهش روند ترانزیت شده است.

 %76کاهش

 %77کاهش

1.3

0.3
1398

1397

1396
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صادرات مجدد (میلیون دالر)

6.6

 %77رشد

اع ــم ــال م ـحــدودیــت نــاشــی از
تحریمها در واردات کاالهای
بــا قابلیت ص ــادرات مجدد به
کــشــور مــقـصــد بــاعــث کــاهــش
صادرات مجدد شده است.

 %100کاهش

2.1

0.0044
1398

26

1397

1396

تعداد

کانتینر وارده ()TEU

34562
کاهش %57

 %46رشد

23700
کاهش ســال  98نسبت به
 97بــه دلیل کاهش میزان
واردات بــا توجه بــه اعمال
محدودیتهای ارزی و ثبت
سفارش است.

14847

1398

1397

1396
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•بهبود شاخصهای توسعه
تعداد واحدهای صنعتی
نیمهفعال و غیرفعال

 161واحد
تعداد واحدهای صنعتی فعال

 108واحد
28

با اشتغال  ۱۹۷۳نفر

با اشتغال  561نفر

ارزش تولیدات صنعتی
1393

ارزش تولیدات صنعتی
1398

 1240میلیاد ریال

 5954میلیارد ریال
29

 ▪برپایی  11نمایشگاه و همایش تخصصی و  8نمایشگاه عمومی
 19مورد

1398

 22مورد

1397

 14مورد

1396

֍ به دلیل شروع ویروس کرونا  4مورد از برنامه پیشبینیشده اسفند ماه  98لغو گردید.
30

• تقویم رویدادهای نمایشگاهی سال 1398
عنوان

تاریخ

ردیف
1

سومین جشنواره ورنا وبرنا

 5اردیبهشت

2

همایش روز جهانی ماالریا

 5اردیبهشت

3

جشنواره و کارگاه سوزندوزی

 6اردیبهشت

4

سومین نمایشگاه ملزومات خانه و ضیافت ماه مبارک رمضان

 19الی  25اردیبهشت

5

ششمین نمایشگاه خانه مدرن ،معماری و دکوراسیون داخلی ساختمان

 11الی  17خرداد

6

نشست قرارگاه شهید فوالدی

 10تیر

7

رویداد توانمندسازی زنان در جوامع محلی بر بستر ارتباطات و فناوری

 2مرداد

8

نشست ملی نقش جوانان و سازمانهای مردم نهاد در گفتمانسازی وحدت و تقریب مذاهب اسالمی

 26مرداد

9

نمایشگاه صنایع دستی (جشنواره مونسون)

 24الی  29مرداد

10

همایش گردشگری سالمت

 23الی 24مرداد

11

اولین همایش و نمایشگاه فوالد چابهار

 11الی  13مهر

12

همایش و نمایشگاه فن بازار سالمت

 15الی  16آبان

13

همایش ملی تاالسمی

 8آذر

14

پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

 12الی  15آذر

15

سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی

 28آذر

16

سومین نمایشگاه اقوام و عشایر

 20الی  27دی

17

اولین نمایشگاه و همایش بینالمللی نفت ،گاز  ،پاالیش و پتروشیمی

 2الی  4بهمن

18

همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 9الی  11بهمن

19

هشتمین نمایشگاه تخصصی مبلمان

 11الی  18بهمن
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<<

32

<<

▪▪همایش و نمایشگاه فن بازار سالمت

33

<<

34

<<

▪▪اولین همایش و نمایشگاه فوالد چابهار

35

▪▪سومین جشنواره ورنا وبرنا

▪▪همایش گردشگری سالمت

36

▪▪سومین همایش ملی روانشناسی و آسیبهای اجتماعی

▪▪کنگره بینالمللی فیزیولوژی و فارموکولوژی

▪▪ نمایشگاه وهمایش بینالمللی نفت،گاز ،پاالیش و پتروشیمی

▪▪شورای راهبردی و نظارت و کار گروههای عملیاتی حذف ماالریا

▪▪رویداد توانمندسازی زنان در جوامع محلی بر بستر ارتباطات و فناوری

37

<<

38

<<

▪▪جشنواره مونسون (صنایع دستی،جشنواره غذاوموسیقی سنتی)

39

اثرگذاری بر اقتصاد محلی
سازمان منطقه آزاد چابهار توسعه پایدار و بهبود سطح زندگی اهالی
منطقه را به عنوان یک اولویت راهبردی در دستور كار قرار داد .این مهم
نیز نه از طریق كمکهای موردی و حمایتهای مالی بلکه از طریق بهبود
اقتصاد محلی حاصل میشد؛ به همینرو سازمان منطقه آزاد چابهار از
طریق سادهسازی رویهها و بهبود فضای كسب و كار در منطقه ،كوشید
گامهای روشنی را برای توانمندسازی اقتصاد محلی در چابهار بردارد.
گزیدهای از فعالیتهای محور در ادامه از نظرتان میگذرد.

40

41

•توسعه زیرساختهای مربوط به
کسب و کارهای محوری منطقه
(سایتها ،دسترسیها ،امور زیربنایی ،حمل و نقل و ارتباطات)

اقدامات انجام شده در حوزه انرژی
●●برگزاری مناقصه بهسازی و نگهداری شبکه آب و فاضالب
●●برگزاری مناقصه اورهال شبکه برق
●●تهیه اسناد مناقصه و بهسازی و توسعه پست نهالستان
●●بهروزرسانی تابلوهای ایستگاههای پمپاژ
●●بهروزرسانی نرمافزار خدمات امور مشترکین آب و برق
●●اقتصادیکردن بهرهبرداری و افزایش وصول درآمدها با بهبود
امور مشترکین و افزایش درآمد و افزایش وصول مطالبات نسبت
به سال قبل
●●هوشمندسازی نگهداری شبکه

42

توسعه منطقه در چارچوب طر حهای راهبردی

●●آغاز عملیات اجرایی آمادهسازی اراضی مسکونی شمالی و صنعتی ( 320هکتار)

●●آغاز عملیات احداث استادیوم کریکت (فاز یک دهکده ورزشی پیلبند)
●●شروع عملیات احداث مسیر ارتباطی پیکره کارگاهی به تجاری و تراس بهشت
●●آغاز عملیات احداث مرا کز جامع سالمت (دو مرکز جامع سالمت و یک مرکز اورژانس)
●●تکمیل بازنگری طرح جامع منطقه و تصویب طرح
●●تکمیل طرح تفصیلی پیکره هفتم و تصویب طرح
●●تهیه طرح و برگزاری مناقصه احداث انبار  8000متر مربعی
●●طراحی مجتمع آموزشی دانا و توانا سازمان منطقه آزاد
●●تهیه طرح و برگزاری مناقصه احداث تصفیهخانه
●●تکمیل مطالعات جامع هدایت آبهای سطحی منطقه
●●تکمیل مطالعات امکانسنجی فنی-عملیاتی و توجیه فنی-اقتصادی و زیستمحیطی
فرودگاه جدید منطقه
●●طراحی شنا گاه آقایان و بانوان

43

اقدامات راهبردی در حوزه شهرسازی
●●ارتقای کیفیت ساخت و ساز با استقرار نظام مهندسی ساختمان
●●توسعه سیستم اطالعات جغرافیایی سازمان منطقه آزاد با استقرار سامانه ،GIS
●●مدیریت اطالعات هوشمند با راهاندازی آرشیو الکترونیکی
●●توسعه و برپایی کامل سامانه جامع فرآیندهای شهرسازی و درآمد منطقه آزاد چابهار با سامانه زیما
●●کسب درآمد پایدار با اخذ عوارض پسماند و عوارض نوسازی ،تغییر مکانیزم محاسبه عوارض و جرائم پایانکار
●●بهبود سیما و منظر شهری و ساماندهی ترافیک با تفکیک زباله ،ساماندهی نخاله 5 ،خط اتوبوسرانی
●●بازنگری طرحهای شهری (طرح پیکره یکم و تراس بهشت)
●●وا گذاری خدمات غیرحا کمیتی به بخش خصوصی با تشکیل دفاتر خدمات شهر سازی
●●آسیبشناسی و اصالح ضوابط معماری و شهرسازی
●●راهاندازی کانون مهندسان ساختمان مهندسان منطقه آزاد
●●راهاندازی درگاه خدمات الکترونیک شهروند بهمنظور کاهش مراجعات حضوری ارباب رجوع و تسریع در انجام فرایندها
●●راهاندازی درگاه سرمایهگذاری جهت معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و اراضی
قابل وا گذاری درپیکرههای مختلف منطقه آزاد
●●تشکیل کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی بهمنظور تصمیمگیری در
خصوص تخلفات ساختمان و تعیین جرائم متعلقه

44

•توسعه گردشگری با رویکرد حمایت از
بخش خصوصی
●●طراحی شنا گاه آقایان و بانوان
●●شروع احداث  9واحد مجموعه هتل و مرا کز اقامتی
نهــا و دفاتر
●●نـظــارت بــر مــرا کــز خــدمــات گــردشـگــری ،امـکــان اقامتی ،رسـتــورا 
خدمات مسافرتی توسط کارگروه نظارت بر خدمات گردشگری
●●ساخت مجموعه گــردشـگــری لیپار بــا مساحت  36هکتار شامل احــداث
زیرساختها و بسته های سرمایهگذاری با پیشرفت پروژه 48درصد
●●تکمیل طراحی مجموعه گردشگری شهباز با مساحت  48هکتار
●●تکمیل طراحی مجموعه گردشگری بلوچ با مساحت  100هکتار

45
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<<

<<

هتل سدس

47

<<
هتل گیالن
<<
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<<

مجموعه
گردشگری
لیپار
<<
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توسعه بهداشت و درمان متناسب با نیاز جامعه محلی و فعاالن محلی و فعاالن اقتصادی:
●●ساخت دو مرکز جامع سالمت
●●برگزاری نمایشگاه سالمت بهمناسبت هفته سالمت
●●راهاندازی روش اندازهگیری هیستامین با استفاده از تستهای سریع آزمایشگاهی االیزا
●●مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی انجمن صرع با شبکه بهداشت
●●مشارکت در برگزاری همایش انجمن تاالسمی ایران با شبکه بهداشت
●●اهدای یک دستگاه کانکس سیار دندانپزشکی به مرکز بهداشت و درمان شهرستان چابهار جهت ارائه خدمات رایگان به روستاهای همجوار
▪▪تجهیز کارگاه بیمارستان 540

50

اقدامات اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به سرمایه گذاران و تکمیل زنجیره ارزش و تولید منطقهای:
●●آموزش و راهاندازی روش اندازهگیری آفالتوکسین گروه  B , Gدر غالت
●●افزایش تعداد باقیمانده آفتکشهای قابل اندازهگیری در محصوالت کشاورزی (برنج) از  96سم به  179سم
●●راهاندازی روش اندازهگیری  96نوع باقیمانده آفتکشها در محصوالت کشاورزی (برنج)
●●راهاندازی روش اندازهگیری سوربات پتاسیم و بنزوات سدیم به روش  HPLCدر نوشیدنیها
●●راهاندازی روش اندازهگیری کافئین در انواع چای و قهوه بهروش HPLC
●●اجرایی شدن سامانه شبکه ملی آزمایشگاهی Lims
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•شفافیت و بهبود مستمر
ارتقای خدمات عمومی سازمان و تقویت پنجره واحد:

وصول مطالبات و ارجاع به حقوقی
سالهای  96الی 98
سال 1398

●●نظام ارزشیابی کارکنان (نظام  360درجه)
●●ادامه پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت ()ISO 9001-2015
●●انجام فازهای  1و  2و  3استقرار نظام مدیریت

کیفیت ایزو ()ISO 9001-2015

389,000,000,000

●●توسعه زیر ساختهای ارتباطی بین ساختمانهای اداری
●●استقرار سامانههای پنجره واحد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ،شامل سامانه جامع
گمرکی -صنایع  -ثبت شرکتها

بهینهسازی
و افزایش بهرهوری
هزینهکرد

سال 1397

اصالح
و پایدارسازی
سبد درآمدی

●●استقرار سامانههای- GISآتشنشانی -حقوقی و امور قراردادها -بودجه -بازرگانی
●●توسعه فضای اطالعاتی سازمان از  14ترابایت به  60ترابایت
●●ایجاد سایت پشتیان جهت  Backupاطالعات  ،انتقال و سوییچینگ
●●ارتقای پهنای باند ارتباطی از  50MBبه 100MB
●● 13438نفر ساعت برگزاری دوره آموزشی تخصصی و کاربردی و  240نفر ساعت شرکت
در سمینارها و همایشهای مختلف
●●اصالح  ،بهبود و مکانیزاسیون فرآیندها

196,000,000,000

مدیریت
اسنادی و اصالح
قراردادها

سال 1396

●●تنظیم ،اصالح و نهایی کردن شرح وظایف پستهای سازمان( 301پست سازمان)
258,000,000,000

کاهش
ریسک تحقق
درآمدی

شفافسازی و مدیریت
درآمد و هزینه
52

نقشه راه سازمان منطقه آزاد چابهار در مسیر بهبود عملکرد

شفاف سازی و
مدیریت درآمد و
هزینه

بهبود سازمانی
و مدیریت جامع
عملکرد

طرحها
توانمندسازی و
ساماندهی
منابع انسانی

هوشمندسازی
سازمانی
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جلب مشارکت جوامع محلی
سازمان مسئولیتپذیر اجتماعی
سازمان منطقه آزاد چابهار ،با توجه ویژه و با اولویت دادن به مواردی نظیر
بهداشت و درمان ،آموزش و پرورش و توانمندسازی جامعه محلی همواره
کوشیده است نقش مسئولیت اجتماعی خویش را در این خصوص به نحوی
شایسته ایفا نماید؛ بهطور یکه در ســال  1398با کمک دانشگاه تهران و
صاحبنظران محلی و استانی ،از میان سایر مناطق آزاد کشور موفق به
تدوین سند مسئولیت اجتماعی سازمانی خویش گردید و در طول چند سال
اخیر با ظرافت و دقتی مثالزدنی به آن جامع عمل پوشانده است .این سند
بر مبنای  5محور اصلی آ مــوزش ،بهداشت ،توانمندسازی ،محیطزیست و
گردشگری هد فگذاری شده است .در این راستا برنامهها نیز تعریف گردیده
تا بتوانیم براساس فعالیتهای ســاز مــان ،ا ثــر مستقیم بر زندگی و معیشت
مردم داشته باشیم.
بخش دیگری از اقدامات شاخص سازمان منطقه آزاد چابهار که تا کنون در
راستای مسئولیت اجتماعی انجام داده است ،رفع و احصای نیازهای جامعه
محلی اســت که از جمله آن مـیتــوان به مسائل اجتماعی و کنترل و کاهش
بزهکاریهای ناشی از معضالت اجتماعی در سرزمین اصلی ،نواحی همجوار،
کمک بــه نـهــادهــای حمایتی ،حمایت از اقـشــار آسـیـبپــذیــر ،حاشیهنشینی،
برنامههای ورزشی،تفریحی و سرگرمی اشاره نمود.

54

▪▪انتخاب سازمان منطقه آزاد چابهار بهعنوان سازمان مسئولیتپذیر اجتماعی
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 ▪مــشــارکــت در بــرگــزاری مسابقات علمی و
المپیادهای دانشآموزی و دانشگاهی شامل:
●●اعزام خانم یسرا سلیمانی در مسابقات جهانی محاسبات
ذهنی  2019کشور کامبوج و کسب مقام اول جهانی برای
سومین سال پیاپی

 ▪مــســئــولــی ـتهــای اج ــت ــم ــاع ــی بـ ــا روی ــك ــرد
حمایتهای اجتماعی
●●آغ ــاز عملیات مجتمع ش ـبــان ـهروزی پـیــرسـهــراب منطقه
دشتیاری
●●توانمندسازیجوامعمحلیوسازمانهایمردمنهاد
●●پیشگیری و کنترل معضالت و آسیبهای اجتماعی
●●حمایت از اقشار آسیبپذیر
●●پرداخت بخشی از هزینه بیماران تحت درمان مرکز ترک
اعتیاد بهشت سالمت بانوان
56

●●اجــرای سیصد نمایش خیمهشببازی
ســنــتــی در مـ ــدارس و مــرا کــز فــرهـنـگــی و
آمــوزشــی شهرستان چابهار و کنارک در
راســتــای تفاهمنامه بــا خــانــه فرهنگ و
هنر مانا
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 ▪مسئولیتهای اجتماعی با
رویكرد بهداشت و درمان
●●وا گذاری زمین جهت احداث بیمارستان
●●خرید دست ــگاه آن ــژیوگرافی جهت بی ــمارست ــان
امام علی(ع)
●●توسعه بهداشت و درمان متناسب با نیاز جامعه
محلی و فعاالن محلی و فعاالن اقتصادی
●●ب ــرگ ــزاری نمایشگاه ســامــت بــه مناسبت هفته
سالمت
●●مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی انجمن صرع
با شبکه بهداشت
●●مشارکت در بــرگــزاری همایش انجمن تاالسمی
ایران با شبکه بهداشت
●●اهــدای یک دستگاه کانکس سیار دندانپزشکی
به مرکز بهداشت و درمان شهرستان چابهر جهت
ارائه خدمات رایگان به روستاهای همجوار
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 ▪مسئولیتهای اجتماعی با رویكرد توسعه
گردشگری
●●ای ـجــاد و ســامــانــدهــی زیــرســاخ ـتهــای گــردشــگــری در
روستاهای هدف گردشگری
●●طراحی و اجرای عملیات آمادهسازی پیکره گردشگری
●●ارتـقــای و توسعه جوامع محلی (بــرگــزاری کارگاههای
آموزشی نوین)
●●راهان ـ ــدازی مــدرســه عــالــی هنر و صنایع خــاق جهت
برگزاری دورههای آموزشی طراحی لباس
●●راهاندازی کارگاه هنرهای تجسمی جهت هنرمندان بومی
●●بــرگــزاری  ٢١دور ههـ ــای آمــوزشــی تــوانافــزایــی فعالین
گردشگری و جوامع محلی
●●تمرکز بر رونق گردشگری شهری و توزیع سفر با برگزاری
 17رویداد مهم گردشگری
●●تولید مـحـتــوای معرفی جــاذب ـههــای مهم گردشگری
جهت ارائه در رویدادهای ملی و بینالمللی
●●اصــاح فرآیندهای حــوزه گردشگری باهدف ارتقای
سطح کیفی خدمات
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ﻣﺴﺌﻮ

ﻟﯿﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

●●تنظیم،اصالح و تصویب نهایی شرح و ظایف جدید حوزه گردشگری
●● صدور  100گواهینامه مهارتی صنایع دستی براساس استانداردهای
آموزشی مرتبط
●●حضورصنعتگران و فعالین گردشگری سازمان در  6رویداد مهم
ملی و بینالمللی گردشگری
●●تهیه و تدوین استاندارد پخت  93غذای بومی و محلی با هدف
توسعه گردشگری غذا
●●تمرکز بــر توسعه توریسم درمــانــی و بــرگــزاری همایش مشارکتی
گردشگری سالمت
●●برگزاری  ٤دوره نحوه صدور مجوزها ،استاندارد سازی تاسیسات
گردشگری ویژه پرسنل

 ▪مسئولیتهای اجتماعی بــا رویــكــرد آموزشی و
فرهنگی
●●ساخت خانه فرهنگ کماالن
●●آغاز عملیات احداث و تجهیز کتابخانههای روستایی (در حال
ساخت) و تحت پوشش قرار دادن  20روستا
●●تجهیز مدارس
●●برگزاری دوره توانمندسازی معلمین و تقویت بنیه علمی دانش آموزان
●●اعطای کمکهزینه تحصیلی به دانشآموزان مستعد و محروم
چابهار و مناطق جنوبی استان جهت تحصیل در دبیرستان دانا و
توانا دانشگاه بینالمللی چابهار
●●تکمیل مدارس نیمهتمام شهرستان چابهار و کنارک (13مدرسه)
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ﻣﺴﺌﻮ

ﻟﯿﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

 ▪توسعه ،ترویج و تقویت فرهنگ و تاریخ منطقه
شامل:
●●حمایت از چاپ مجموعه پژوهشهای ایرانشناسی و فرهنگ ویژه
سیستان و بلوچستان (3جلد کتاب)
●●تدوین و چــاپ کتاب دروازه ملل ( مجموعه عکس جاذبههای
گردشگری و فرهنگی منطقه مکران)
●●مشارکت در برگزاری نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

 ▪مسئولیتهای اجــتــمــاعــی بــا رویــكــرد حــفــاظــت از
محیطزیست
●●حفاظت از محیط زیست منطقه آزاد شامل پایش ،احیاء و بازسازی
ریف مرجانی خلیج چابهار ،پایش زیستگاه ال کپشتهای دریایی
●●برگزاری کارگاههای آموزشی زیستمحیطی
●●اجرای طرح پا کسازی سواحل از درک تا گواتر
●●انجام طرح مطالعاتی شناخت میراث کشاورزی روستای تیس
●●حفاظت از تاالبهای بینالمللی خور باهو و خلیج گواتر مطابق
تفاهمنامه فیمابین سازمان و اداره کل حفاظت محیط زیست استان
سیستان و بلوچستان
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ﻣﺴﺌﻮ

ﻟﯿﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

 ▪مسئولیتهای اجتماعی با رویكرد ورزشی
●●میزبانی مسابقات بینالمللی شطرنج جام فجر
●●حمایت از ورزشکاران ملی استان جهت حضور در مسابقات ملی
و بینالمللی
●●خرید چمن مصنوعی جهت  12زمین فوتبال
●●تکمیل دهکده پیلبند (ساخت ورزشگاه 4هزار نفری کریکت)
●●توانمندسازی مربیان در رشتههای مختلف
●●حمایت از ورزش کریکت شامل بــرگــزاری مسابقات کریکت
چهارجانبه ،برگزاری مسابقات کریکت بانوان با حضور  5استان،
برگزاری اردوی انتخابی تیم ملی کریکت (زیر  19سال) و اعزام آن
به مسابقات بینالمللی غرب آسیا کشور امارات
شهــای آبی و ساحلی شامل تــدارک و آمادهسازی
●●حمایت از ورز 
تیم فوتبال ساحلی جهت حضور در لیگ دسته یک کشور (برگزاری
مسابقات چهارجانبه و جــذب مربی و انعقاد قـ ــرارداد بــا آنها)،
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بــرگــزاری اردوی انتخابی تیم ملی در رشته مــوجســواری جهت
حضور در مسابقات جهانی کشور ژاپن

●●چابهار ثبت رکوردجهانی گینس
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ﻣﺴﺌﻮ

ﻟﯿﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

 ▪مشارکت در ساخت فیلم شامل:
●●مساعدت سازمان در ساخت فیلم سینمایی «اورکا»
●●مساعدت سازمان جهت ساخت مجموعه تلویزیونی «مجردها (عین .شین .قاف )»
●●مشارکت در ساخت فیلم مستند «صیادان تیس»
●●مشارکت در ساخت فیلم «همراز»
●●مشارکت در ساخت فیلم «بیگاه»
●●تأمین هزینههای فیلم مستند با موضوع محیط زیست
●●مشارکت در تأمین هزینههای تولید فیلم مستند زندگی بانوان در حاشیه تاالب صورتی
●● برگزاری جشنواره تئاتر استانی «سردار دلها»
●●راهاندازی اولین تماشاخانه سیار خیمهشببازی با  300اجرا در روستاهای چابهار و کنارک
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ﻣﺴﺌﻮ

ﻟﯿﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

•دبیرستان دانا و توانا
یكی از شاخصترین اقدامات منطقه آزاد چابهار در حوزه
آمــوزش و با رویكرد مسئولیتهای اجتماعی ،راهان ــدازی و
حمایت از روند فعالیت دبیرستان دانا و توانا بوده است.

 ▪مأموریت دبیرستان دانا و توانا دانشگاه بینالمللی
چابهار:
دبیرستان شبانهروزی دانا و توانا دانشگاه بینالمللی چابهار به منظور فراهم
نمودن زمینه توسعه تعلیم و تربیت بر مبنای اصول و ارزشهای آموزش و
پرورش با شناسایی و زمینهسازی بروز و ظهور استعدادها و تواناییهای
دانشآموزان مناطق محروم جنوب استان سیستان و بلوچستان به عنوان
سرمایههای اجتماعی این خطه از میهن عزیزمان در دوره متوسطه دوم
درسال  96تأسیس شده است.
سازمان منطقه آزاد تجاری ،صنعتی چابهار با حمایت از دانـشآمــوزان
مستعد و نخبه حوزه چابهار و شهرستانهای همجوار و سایر نقاط جنوب
ً
استان که عمدتا از خانوادههای بیبضاعت و روستایی میباشند ،هر
ساله از طریق آزمــون تعدادی از دانـشآمــوزان نخبه این مناطق را مورد
حمایت قــرار میدهیم تا در مسیری متفاوت و به دور از دغدغههای
مالی ،خــانــوادگــی ،اجتماعی و  ...قــدم در راه پیشرفت علمی نهند و
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استعدادهایشان را با توجه به تواناییهایشان بارور کنند و در آینده
با کسب دانش و تخصص الزم در خدمت توسعه کشور قرار گیرند.
دبیرستان دانا و توانا با توجه به چشمانداز و اهداف طراحی شده آن و
حمایتها و رویکرد آموزشی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار
و دانشگاه بینالمللی در بلند مدت میتواند مکانی برای بارور نمودن
استعدادهای نهفته دانـشآمــوزان نخبه و مستعد و محروم مناطق
جنوبی این استان باشد و رشد و توسعه پایدار را از طریق تربیت نیروی
متخصص و مورد نیاز در بخشهای مختلف اقتصادی ،برای مردم
این سرزمین به ارمغان آورد.
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اقدامات ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا
در منطقه آزاد چابهار
#كرونا_را_شكست_می_دهیم
سازمان منطقه آزاد چابهار به عنوان یك سازمان مسئول به جامعه و در راستای تعهد به مسئولیتهای اجتماعی خود ،نه تنها ترویج فرهنگ
#در_خانه_میمانیم را در دستور كار قرار دارد ،كه اقدامات گستردهای را برای حفط سالمت مردم شهرستان و استان عملیاتی كرد.

 ▪حمایت از مرا كز درمانی
 .1توزیع رایگان اقالم بهداشتی در بیمارستانها و مرا کز درمان بستر شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان (بهغیر از زاهدان و زابل که
تولیدی اقالم بهداشتی دارند)
 .2تخصیص مبلغ 35میلیارد ریال به شبکه بهداشت و درمان شهرستان چابهار برای راهاندازی بخش غربالگری بیماری کرونا
 .3راهاندازی مرکز غربالگری و معانیه سا کنین منطقه آزاد در دانشگاه بینالمللی منطقه آزاد چابهار
 .4در اختیار قراردادن مجموعههای اقامتی و ورزشی و نمایشگاهی به ستاد کرونای شهرستان چابهار جهت راهاندازی مرکز قرنطینه در مواقع ضروری
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 .5راهاندازی نقاهتگاه در سالن نمایشگاه بینالمللی منطقه آزاد چابهار با ظرفیت  130نفر
 .6تجهیز مرکز غربالگری بیماری کرونا در دبیرستان دانا و توانا

 ▪حمایت از كسبوكارها
 .1دادن مهلت پرداخت چکها و بدهیها به تجار تا پایان اردیبهشتماه 1399
 .2برای کلیه فروشگاهها اعم از عرضه مواد غذایی ،میوه و نانوایی پیک موتوری رایگان
تعیین شد تا از تردد غیر ضروری مشتریان و اهالی پیکره مسکونی جلوگیری شود

 ▪اطالعرسانی و فرهنگسازی
 .1تشکیل ستاد مقابله با بیماری کرونا منطقه آزاد چابهار و همکاری با ستاد شهرستان
چابهار و برگزاری جلسات مشترک
 .2باالبردن سطح آ گاهی شهروندان با چاپ بنر ،پوستر و ترا کت با موضوعات پیشگیری از
بیماری و درمان کرونا و توزیع در سطح منطقه و شهرستان چابهار
 .3برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی با همکاری بهداشت و درمان شهرستان برای کلیه
اتباع چینی فعال در سطح منطقه
 .4فعالسازی دو مرکز اطالعرسانی و آموزشی در سطح منطقه با همكاری شبکه بهداشت
و درمان شهرستان چابهار
 .5ارسال دستورالعملهای ستاد کرونا استان به معاونتها و حوزههای مختلف سازمان
بهمنظور اجرایی كردن بندهای مرتبط و هماهنگ با کل کشور
 .6برگزاری کالسهای آموزش بهداشت برای همکاران ،نیرو ها و شرکتهای طرف قرارداد
با سازمان جهت پیشگیری از بیماری کرونا و ضدعفونی سطوح ،دربهای خروج ،انبار
محوطه کانتینری ،انبار مسافری ،انبار تجاری و سردخانه
 .7اطالعرسانی روزانــه در خصوص هشدارهای بهداشتی از طریق فوتونیو ،کلیپهای
کوتاه ،اینفوگرافی ،موشنگرافی ،ندای بهار و باز نشر اخبار
 .8برگزاری جشنواره فیلم کوتاه موبایلی
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 ▪تهیه ،تولید و توزیع اقالم بهداشتی
 .1راهاندازی چهار کارگاه تولید ماسک ،گان و لباس بیمار
 .2راهاندازی چهار کارگاه تولید مواد ضدعفونیکننده دست بر پایه الکل
 .3راهاندازی خط تولید آبژاول
 .4همکاری با سازمانهای مردمنهاد بــرای خدمترسانی ،آمــوزش و عرضه مواد
ضدعفونیکننده بین سا کنان حاشیه شهر چابهار
 .5راهانــدازی فروشگاه ارائه مستقیم محصوالت بهداشتی در میدان اصلی منطقه
آزاد چابهار

 ▪پیشگیری شیوع و ضدعفونی كردن اما كن عمومی
 .1پیگیری اختصاص الکل به شرکتهای تولیدکننده در منطقه آزاد
 .2ضدعفونی مــداوم اما کن عمومی ،ساختمانهای اداری ،دانشگاهها و پیکره
مسکونی منطقه آزاد ،روستای تیس و شهرستان چابهار با اولویت ستاد بحران
شهرستان چابهار
 .3تعطیلی کلیه مرا کز تجاری منطقه و ضدعفونی این مرا کز
 .4مسدود كردن گیت شمالی منطقه آزاد به منظور کنترل ورود کلیه شهروندان از
سمت پلیس راه شهرستان چابهار و عبور از مرکز غربالگری در ورودی شهر
 .5اجرای طرح دورکاری پرسنل
 .6تعطیلی دانشگاه بینالمللی منطقه آزاد چابهار
 .7راهاندازی ایستگاه ضدعفونی خودروهای ورودی به منطقه و روستای تیس
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 .8تعطیلی کلیه هتلها و مرا کز اقامتی و بومگردیهای سطح منطقه
 .9اجرای طرح تشدید اقدامات بهداشت محیط و حرفهای در مقابله با ویروس
کرونا در سطح منطقه مطابق با دستورالعمل وزارت بهداشت
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اهدای محلول
ضدعفونیكننده
36هزار و
800لیتر

اهدای آبژاول
یك درصد و پنج درصد

اهدای ماسك سهالیه
جراحی و N95

اقـ ــام اهــدایــی
به مراکز درمانی
اس ـتــان از ســوی
م ــنـ ـط ــق ــه آزاد
چابهار

335
دست

917
دست

اهدای دستكش

اهدای شیلد
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21هزار و
550عدد

اهدای لباس ایزوله

اهدای گان معمولی

20هزار و
130جفت

342هزار
میلیلیتر

900
عدد

 ▪محصوالت تولیدی در منطقه آزاد
چابهار برای مقابله با كرونا
تولید مواد ضدعفونی
كننده بر پایه الكل از 30
میلیلیتر تا یك لیتر

50.600
عدد
تولید مواد ضدعفونی
كننده بر پایه غیرالكلی
250میلیلیتر

تولید ماسك

15.000
عدد

104.000
عدد
تولید آبژاول یك
درصد و پنج درصد

تولید لباس ایزوله ،گان یكبار مصرف ،گان جراحی
اتاق عمل ،شان پارچهای و ست كامل لباس بیمار

82.000
لیتر

37.600
عدد
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پرداختهای فرهنگی اجتماعی (میلیون ریال)

58.998

64.500

1398

1397

45.645

1396

کمک به نهادهای حمایتی (میلیون ریال)

4.110
3.121

1398
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1397

3.800

1396

1398

برنامههای حمایتی و مشارکتی در حوزه اجتماعی

1397

25

23

20

11

12

12

10
5

حمایت در بخش
مدارس (مورد)

11

9
5

حمایت از نهادها و اقشار
آسیبپذیر (مورد)

5

1396

12

6

مشارکت در طرحهای
پیشگیرانه در زمینه
سوءمصرف مواد و اجرای
طرحهای مواد مخدر (مورد)

3

پیشگیری از آسیبهای
اجتماعی (مورد)

حمایت و توانمندسازی
جوامع و سازمانهای
مردمنهاد (مورد)

75

گسترش تعامالت بینالمللی
در ســال  1398منطقه آزاد چابهار میزبان سیزده هیأت از  12کشور جهان بوده
اســت .ایــن هیأتها متشکل از دیپلماتها ،مسئولین ،ســرمــایـ هگــذاران ،تجار و
فعاالن اقتصادی این کشورها بودهاند که در راستای گسترش تعامالت و با اهداف
اقتصادی ،ترانزیتی و سرمایهگذاری به منطقه سفر کردهاند.

76

▪▪سفر سفیر کشور هند
در تهران به چابهار
▪▪ 15تیر 98

▪▪سفر والی والیت نیمروز کشور
افغانستان به چابهار
▪▪ 1مرداد 98

▪▪سفر سفیر کـشــور افغانستان در
تهران به چابهار
▪▪ 29آبان 98

77

•حضور هیأتهای خارجی در منطقه آزاد چابهار در سال 1398

78

نام شخص  /هیأت

سمت

کشور

حمد بن سعید العوفی

قائممقام وزیر کشاورزی و شیالت عمان به همراه برخی از معاونین و اعضای اقتصادی بخش خصوصی

عمان

حمید دوست محمدیان

نماینده دانشگاه  FHMآلمان

آلمان

----

مدیر عامل شرکت  GTVو هیأت همراه از کشور فیلیپین و ژاپن

فیلیپین و ژاپن

--

لبنان  AGLنشست با نمایندگان گروه

لبنان

آقای سیمورانگیر
()Nelson Simorangkir
آقای ویکاک سونو
()Prakoso Wicaksono

معاونمدیر کل موسسه توسعه و تحلیل وزارت خارجه
دیپلمات وزارت خارجه

اندونزی

گدام دارمندرا
آفتاب احمد خان
آ کاش وانکده

سفیر هند
وابسته دریایی
دبیر دوم سفارت

هند

نیکالس پلهام

خبرنگار ارشد مجله اقتصادی اکونومیست از انگلستان

انگلیس

برنامه
دیدار با معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه تجارت و صید صنعتی
دیدار با رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار ،رئیس دانشگاه بینالمللی چابهار و انعقاد تفاهمنامه همکاری و دیدار با رئیس پژوهشکده علوم کامپیوتر
پژوهشگاه دانشهای بنیادین
بازدید از کارخانه توربافی ،بندر شهید بهشتی ،سایت پرورش میگوی کواتر و جنگلهای حرا ،سواحل کوههای مریخی ،اسکله ماهیگیری رمین و بریس و پسابندر ،اسکله
صیادی پزم و کنارک ،کارخانه کنسروسازی ماران ،مراکز تجاری منطقه آزاد ،دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار ،مدیرعامل محترم شرکت چیدکو و نماینده وزارت امور
خارجه و کارشناسان شیالت و بخش خصوصی
دیدار با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار ،فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص) ،مدیر عامل هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی ،مدیر عامل توسعه شهید رجایی در تهران

دیدار با هیأتمدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار و مسئولین دولتی در تهران

بازدید از فوالد مکران ،سایت پتروشیمی توسعه نگین مکران ،کارگاههای تولیدی منطقه آزاد چابهار ،مجتمعهای تجاری منطقه آزاد چابهار ،بنادر شهید کالنتری و شهید بهشتی
و نشست با رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار ،مدیر کل سازمان بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان
دیدار با رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل منطقه آزاد چابهار در تهران

79

80

نام شخص  /هیأت

سمت

کشور

سید ولی سلطان

والی نیمروز از والیتهای جمهوری اسالمی افغانستان و هیأت همراه

افغانستان

سرگئی میلوشکین

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان روسیه و هیئت همراه

روسیه

پائولو ماال گوتی

دبیر کل گروه حمل و نقل دریایی و نمایندگان مجموعه کشتیرانی ونیز ایتالیا

ایتالیا

هیأت ژاپنی متشکل از بخش خصوصی با همکاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

ژاپن

عبدالغفور لیوال

سفیر افغانستان

افغانستان

ا .ف .م .گوسال اعظم سارکار

سفیر بنگالدش

بنگالدش

برنامه
دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان ،اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد چابهار ،فرماندار کنارک ،دیدار با تجار و فعاالن اقتصادی افغانستان مقیم منطقه آزادچابهار،
بازدید از تولیدیهای منطقه آزاد و اسکلههای شهید بهشتی و شهید کالنتری و حضور در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور مدیران ،تجار و فعاالن اقتصادی
شهرستان چابهار
بازدید از طرح توسعه اسکلههای شهید بهشتی و شهید کالنتری و نشست با مدیر کل بنادر و دریانوردی ،دیدار با رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار ،بازدید از
نوار ساحلی ،کوههای مریخی و گواتر
دیدار با رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار و مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان در تهران
دیدار با معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد چابهار ،مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه تجارت و صید صنعتی و سرپرست مدیرکل شیالت استان سیستان و بلوچستان

بازدید از پروژه فوالد و پتروشیمی ،بازدید از مجتمعهای تولیدی نیازی ،حکیمی ،مطیعاهلل ،پروژه کرزی و تولیدی روغن خودرو ،دیدار با رئیس هیأتمدیره و مدیر عامل سازمان منطقه
آزاد چابهار ،دیدار با تجار و بازرگانان افغان و اعضای اتاق بازرگانی ،دیدار با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار ،بازدید از طرح توسعه بنادر شهید بهشتی و شهید کالنتری و
دیدار با مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان ،بازدید از نوار ساحلی و کوههایمریخی تا بریس

بازدید از شرکت کنسروسازی ماران (بندر صیادی پزم) ،پروژه فوالد و پتروشیمی ،مجتمعهای تولیدی منطقه آزاد چابهار (آریا پروفیل ،توربافی ،پرورش شتر مر غ ،ترنج گستر) ،نوار
ساحلی تا کوههای مریخی ،دیدار با رئیس هیأتمدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار ،دیدار با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار ،بازدید از طرح توسعه بنادر
شهید بهشتی و شهید کالنتری و دیدار با مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

81

▪▪امضای تفاهمنامه بین دانشگاه بینالمللی
چابهار با دانشگاه  FHMآلمان
▪▪ 19اردیبهشت 98

▪▪س ـفــر مــدیــرعــامــل ش ــرک ــت  GTVو
هیأت همراه از کشور فیلیپین و ژاپن
به چابهار
▪▪ 5اردیبهشت 98

82

▪▪س ـفــر هـ ـی ــأت کــارش ـنــاســی
ص ـنــایــع ی ــون ـی ــدو و بخش
خصوصی ژاپن به چابهار
▪▪ 8مهر98

▪▪سـفــر ســرمــای ـ هگــذاران کشور
سوییس به چابهار
▪▪ 25اردیبهشت98

83

▪▪امضای تفاهمنامه بین شرکت
سرمایهگذاری توسعه تجارت و
صید صنعتی منطقه آزاد چابهار با
شرکت سرمایهگذار کشور ژاپن
▪▪  7اردیبهشت 98

▪▪سفر سفیر کشور عمان در
تهران به چابهار
▪▪ 27فروردین 98

84

▪▪سفر سفیر کشور افغانستان در
تهران به چابهار
▪▪ 29آبان 98

▪▪سفر سفیر کشور بنگالدش در
تهران به چابهار
▪▪ 13بهمن 98

▪▪سفر مدیرعامل منطقه ویژه
اقتصادی لوتوس آستراخان
کشور روسیه به چابهار
▪▪ 24مرداد 98

85

انتقال دانش و تکنولوژی
●●راهان ــدازی مرکز نــوآوری ایــران و چین در دانشگاه بینالمللی
چابهار
●●ایجاد دپارتمان توسعه چابهار در دانشگاه صنعتی شریف
●●افتتاح دپارتمان بازیهای رایانهای و پویانمایی
●●افتتاح پارک علم و فناوری مکران
●●افتتاح مدرسه علوم رایانه و برنامهسازی
●●رونمایی از مینیبوس برقی ِستیا محصول شرکت برقی تفتان
خودرو
●●رونمایی از پروژه آنالین هاسپیتال
●●تفاهمنامه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و
درمانی ایران
●●همکاری مشترک با آ کادمی ایران اسکرچ
●●همکاری سهجانبه با جهاد کشاورزی و دفتر خدمات فناوری
سامانههای پردازشی نظارت و کنترل هوشمند
●●تفاهمنامه با سازمان مدیریت صنعتی ایران
●●جانمایی پردیس علم و فناوری مکران به متراژ  30,000متر مربع
در منطقه آزاد چابهار
●●اختصاص زمین و طراحی ساختمان مجتمع آموزشی دانا و توانا

86

▪▪دپارتمان بازیهای رایانهای و پویانمایی

87

بازدید مقامات ملی از منطقه

88

▪▪سفر دکتر حسن روحانی رئیسجمهور و هیأت همراه به چابهار
جهت بازدید از مناطق سیلزده و حضور در جلسه شورای اداری
استان به ریاست دکتر روحانی
▪▪ دی 98

▪▪سفر علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی به چابهار  -دی 98

▪▪سفر ســورنــا سـتــاری مـعــاون علمی و
فناوری رئیسجمهوری به چابهار
▪▪مرداد98

89

▪▪سفر محمد نهاوندیان ،معاون
اقتصادی رئیسجمهور به چابهار
▪▪تیر 98

▪▪سفر محمدجواد ظریف،
وزیر امور خارجه به چابهار
▪▪خرداد 98

90

▪▪سفر وزیر دفاع امیر سرتیپ
حاتمی به چابهار
▪▪بهمن 98

▪▪سـفــر عـلـیاصـغــر مــون ـســان وزیـ ــر مـیــراث
فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
▪▪ خرداد 98

91

▪▪سفر مسعود سلطانیفر وزیر
ورزش و جوانان به چابهار
▪▪دی 98

▪▪سفر محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی
به منطقه آزاد چابهار
▪▪آذر 98

92

▪▪سفر علی ربیعی سخنگوی
دولت به منطقه آزاد چابهار
▪▪دی 98

▪▪سفر سیدعلی ا کرمیفر ،رئیس مرکز
همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست
جمهوری به منطقه آزاد چابهار
▪▪تیر 98

93

▪▪بهرهبرداری از سالن ترانزیت فردوگاه بین المللی چابهار  -کنارک

سفرهای مشاور رئیسجمهور و دبیر شورای
عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به
منطقه آزاد چابهار

94

▪▪افتتاح مدرسه کمب ،چابهار

▪▪رونمایی از کتاب عکس دروازه بینالملل

▪▪بهره برداری از پروژههای منطقه

95

سفرهای مشاور رئیسجمهور و دبیر شورای عالی
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منطقه آزاد
چابهار

▪▪سفر رئیس جمهور

▪▪بازدید از مناطق سیل زده دشتیاری

96

▪▪حضور آیتاهلل محامی نماینده ولیفقیه
در استان و امامجمعه زاهدان در منطقه آزاد
چابهار
▪▪مرداد 98

▪▪سفر سردبیران و دبیران اقتصادی
رسانههای سراسری کشور به منطقه
آزاد چابهار
▪▪اردیبهشت 98

97

ع ـ ــم ـ ــران و
زیر ساخت
<<<<

•طر ح های شهر سازی

100

101

•پروژههای اجرایی

پیشرفتفیزیکی

(میلیون ریال)

احداثساختمان
فرهنگیمنطقه

عملیاتتکمیلی
پروژههای آب و
فاضالب

اجرای فاز یک
خط انتقال آب
روستای تیس

احداثایستگاه جمعآوری آبهای
خرید و نصب
تابلوها و پستهای پمپاژ و مخازن  500سطحی بلوار 85
و 1000مترمکعبی متری و باغ نارگیل
کمپکت

احداث و
بهسازیبخشی
از معابر

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

45,437

33,499

6,621

23,437

67,412

22,920

52,489

مبلغ قرارداد

39,708
عملکردریالی
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28,625

7,239

23,100

58,621

17,610

52,482

آمادهسازی
اراضی کد10و
برقرسانی کد3

احداثساختمان
اداری

احداثمجموعه
گردشگریلیپار

احداث یادمان
شهدا

استادیوم کریکت

احداث مرکز جامع
سالمت

احداث مسیر
اتباطی

آمادهسازی اراضی
مسکونی شمالی و
صنعتی

%100

%49

%48

%38

%15

%3

%3

%3

50,201

164,437

306,398

5.061

679,623

173,542

118,428

299,000

47,253

90,753

112,750

3,403

117,136

0

33,865

28,482
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•طرحها و پروژهها
 ▪پروژههای به بهره برداری رسیده
پروژه

ردیف
1

ساختمان خانه فرهنگ

45

2

آمادهسازی اراضی کد  10و برق رسانی کد3

50

3

احداث مخازن بتنی

67

4

جمع آوری آبهای سطحی بلوار  85متری

23

5

عملیات اجرایی باقیمانده پروژههای پنجگانه آب و فاضالب

33

6

خرید حمل و نصب پست  20 KVکمپکت

23

7

اجرای فاز اول خط انتقال آب روستای تیس

6.6

8

بهسازی ترمینال فرودگاه

54

9

فاز اول احداث و بهسازی بخشی از معابر

52

10

اجرای فاز اول بهسازی معابر روستای تیس

27

جمع کل:
104

هزینه

(میلیارد ریال)

380.6

 ▪قابل وا گذاری به پیمانکار

 ▪در حال اجرا
هزینه اجرا

ردیف

پروژه

(میلیارد ریال )

ردیف

پروژه

برآورد اولیه

(میلیارد ریال)

1

احداث ساختمان اداری مرکزی (فاز یک )

164

1

احداث انبارهای سازمان

350

2

طرح توسعه مجموعه گردشگری لیپار

306

2

توسعه و تکمیل شبکه برق

600

3

احداث استادیوم کریکت

679

3

نگهداری شبکه آب و فاضالب

4

آماده سازی اراضی صنعتی و مسکونی

299

4

احداث و بهسازی معابر

110

5

احداث مسیر ارتباطی

118

5

احداث تصفیهخانه

102

6

احداث مراکز جامع سالمت

173

6

نگهداری و بهسازی سردخانه

7

احداث یادمان شهدا

5

7

نگهداری ساختمان و ابنیه شهری

8

نگهداری تاسیسات زیربنایی

جمع کل:

1,744

جمع کل:

98

40
100
50

1,450
105

9646
هکتار

•مقایسه انجام مطالعات طرحهای
تفصیلی و آمادهسازی
تهیه طــرح جامع منطبق بــر اسناد باالدستی و طرحهای تفصیلی و
آمــاد هســازی بــرای کلیه پیکرهها از اولویتهای سازمان در راستای
ایجاد زیر ساختها و جذب سرمایهگذاری در دولت دوازدهم بوده
است.

520
هکتار

95-1400

68
هکتار
85-95

869
هکتار

1069
هکتار
صفر

75-85

اجرای طرحهای آمادهسازی اراضی

106

1620
هکتار

1781
هکتار

95-1400

85-95

صفر
75-85

تهیه طرحهای آمادهسازی اراضی

95-98

85-95

75-85

تهیه طرحهای تفصیلی اراضی

توسعه فضای انبار

107

•ترمینال فرودگاه بینالمللی
چابهار  -کنارک
ترمینال مسافربری فرودگاه بینالمللی چابهار -کنارک پس از
نوسازی و بهسازی ،به صورت روزانه پرواز به مقصد تهران،
هفتگی سه پرواز به شهرهای مشهد و زاهدان و دو پرواز به
بندرعباس و بلعکس را با متوسط ظرفیت هر پرواز  120نفر
مسافر دارد.
ب
ه
ب
ه
رهبردار
ی رسیده
هزینـه اجـ ــرا

54

میلیارد ریال

120
روز

3000

مسا

حت

ربع

تر م

م

500
نفر

میــزان

108

پیشرفت

%100

109

ب

ه بهرهبر

دار
ی رسیده

•خانه فرهنگ کماالن
تهــای کـ ــادری متنوعی شامل
●●زمـیـنـ هســاز ای ـجــاد ظــرفـیـ 
فضاهای فرهنگی  -آموزشی
●●کتابخانه ،سالن مطالعه ،سالن هنرمندان ،کارگاه هنری و
کالس آموزشی و فضای جنبی (گالری نمایش آثار هنری،
نگارخانه ،فروشگاه عرضه کتاب و آثــار فرهنگی ،کافه
فرهنگ و هنر)

45
هزینـه اجـ ــرا

میلیارد ریال

12
ماه

896

مسا

حت

میــزان

پیشرفت
110

تر م

ربع

م

%100

111

به ب

هرهبردار

ی رسیده

•آمادهسازی بخشی از اراضی مسکونی
آمادهسازی اراضی مسکونی در شهرک صیاد شامل:
احداث  1000متر شبکه توزیع آب و  1000متر شبکه جمع آوری فاضالب،
تهیه و اجرای سیستم توزیع فشار متوسط  20کیلو ولت از ورودی اراضی
پیکره مسکونی واقع در شمال میدان مادر و تبدیل آن به ولتاژ فشار
ضعیف توسط پستهای کامپکت
عملیات شامل :
تهیه و اجرای شبکه توزیع فشار ضعیف و شبکه توزیع تلفن برای منازل
مسکونی و اجرای تابلوهای فشار ضعیف توزیع اصلی و کنتورهای منازل.
تهیه و اجرای سیستم روشنایی محوطه خیابانی
اجرای سیستم روشنایی ،انشعابات تلفن ،تابلوهای برق و کابلکشی
محوطه بخشی از اراضی کد 3

%100
میزان پیشرفت

آمادهسازی

58

قطعه مسکونی

112

هزینـه اجـرا

50

میلیارد ریال

290
نفر

14
ماه

تاریخ شروع1397 :
تاریخ اتمام1398 :

به ب

هرهبردار

ی رسیده

•احداث ایستگاه پمپاژ و مخازن بتنی به
ظرفیت  2500متر مکعب و خطوط انتقال
این پــروژه با هدف توسعه زیرساختهای پیکره مسکونی و تکمیل
شبکه آبرسانی پیکره سوم احداث شده است.
 2بــاب مخــزن بــه ظرفیــت  2000متــر مکعــب کــه  300هکتــار از اراضــی
پیکــره ســوم شــمالی را تحــت پوشــش قــرار میدهــد.
یک باب مخزن  500متر مکعب که مساحتی بالغ بر 40هکتار از اراضی
پیکره سوم شمالی را تحت پوشش قرار میدهد.
احداث سایت و ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب بهطول  4کیلومتر
این مخازن در مجموع جمعیتی حدود  28هزار نفر جمعیت را تحت
پوشش قرار خواهد داد.
تاریخ شروع1397 :
تاریخ اتمام1398 :

%100
میزان پیشرفت

28000
نفر

هزینـه اجـرا

67

14

میلیارد ریال

ماه

2500

340

متر مکعب

هکتار سطح تحت پوشش

113

به ب

هرهبردار

•تهیه و نصب پستهای
کمپکت 20کیلو ولت و تابلوهای برق
خرید حمل و نصب  5دستگاه پست کمپکت  20کیلو ولت از نوع پد
مانتد نیمه روغنی و  16دستگاه تابلو کمپکت  20کیلو ولت و  5دستگاه
ترانسفورماتور خشک رزینی1250 kVA
هــدف :توسعه و تکمیل شبکه بــرق ،نــوســازی تجهیزات ،ب ـهروز رسانی
پستهای برق با قابلیت  ،GISصرفهجویی در تعمیر و نگهداری شبکه
برق و همچنین ایمنی باال بهمنظور بهرهبرداری مطمئن و تسهیل در مانور و
اتوماسیون پستهای زمینی و ارتباط شبکه کابلی بین آنها
محل اجرا :پیکره های یکم ،دوم و سوم
تاریخ شروع1397 :
تاریخ اتمام1398 :

%100
میزان پیشرفت

114

6
ماه

هزینـه اجـرا

23

میلیارد ریال

ی رسیده

به ب

هرهبردار

ی رسیده

ﻣﺴﺌﻮ

ﻟﯿﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

•اجرای فاز اول بهسازی معابر و
آسفالت روستای تیس
طول معبر 800 :متر
پال کهای در مسیر تعریض 92:پالک
آسفالت 15000 :متر مربع
جدولگذاری2000 :متر
تایلگذاری 400 :متر
تاریخ شروع1397 :
تاریخ اتمام1398 :

2000 15000

متر جدولگذاری

مترآسفالت

%100
میزان پیشرفت

400

مترمربع تایلگذاری

هزینـه اجـرا

27

میلیارد ریال

115

به ب

هرهبردار

• اجرای فاز یک خط انتقال آب تیس
اجرای خط انتقال آب روستای تیس حد فاصل ورودی تا مسجد جامع به
طول  1200متر (خط لوله اصلی ) و  1500متر (انشعابات فرعی)

هزینـه اجـرا

6.6

میلیارد ریال

110
خانوار

%100
میزان پیشرفت

116

ی رسیده

ﻣﺴﺌﻮ

ﻟﯿﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

ﻣﺴﺌﻮ

ﻟﯿﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

•احداث  13باب مدرسه

احداث و تکمیل  13باب مدرسه با  83کالس درس به ظرفیت  2500دانشآموز،
در راستای توسعه زیرساختهای آموزشی در شهرستانهای چابهار ،کنارک و منطقه
دشتیاری با مشارکت موسسه مردمنهاد «دســت یــاری به دشتیاری» و اداره کل
نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان و سازمان در دستور کار
قرار گرفته است.
از این تعداد  2باب مدرسه در سال  98به بهرهبرداری رسیده است.

تعداد کالس

83

مبلغ مشارکت

65

میلیارد ریال

2500
دانش آموز

117

ب

ه بهرهبر

•جمعآوری آبهای سطحی بلوار  85متری
با هدف جمعآوری و هدایت آبهای سطحی و بخشی
از روان آبهای ناشی از سیالبهای فصلی و جلوگیری
از مسدود شــدن مسیر اصلی منطقه در بلوار  85متری
(محدوده باغ نارگیل) اجرا شده است که شامل  170متر
کالورت بتنی  1500متر کانال خا کی و  1200مترکانال بتنی
میباشد.

%100
میزان پیشرفت

118

هزینـه اجـرا

6 23

میلیارد ریال

ماه

دار
ی رسیده

ب

ه بهرهبر

دار
ی رسیده

•احداث شبکه آب و فاضالب
تراس بهشت و بخشی از پیکره مسکونی شمالی و جنوبی
اج ــرای شبکه تــوزیــع آب و شبکه جمع آوری فاضالب
پیكرههای به سوم جنوبی ،تکمیل مخزن  500مترمکعبی
و حوضچه فشار شکن  50مترمکعبی در جهت تامین آب
قسمت تجاری

●●تکمیل شبکه جمع آوری فاضالب به طول کلی حدود 18
کیلومتر که مساحتی حدود  200هکتار از اراضی پیکره سوم
جنوبی را تحت پوشش قرار میدهد.
●●تکمیل شبکه توزیع آب به طول کلی حدود  15کیلومتر که
مساحتی حدود  200هکتار از اراضــی پیکره سوم جنوبی را
تحت پوشش قرار میدهد.

●●اتصال شبکه آب از حوضچه فشار شکن  50متر معکبی به
بخش تجاری و ویالهای ویژه که مساحت حدود  90هکتار
را تحت پوشش قرار میدهد.

%100
میزان پیشرفت

سطح محدوده
تحت پوشش

هزینه اجرا

450 14 67

میلیارد ریال

ماه

هکتار

119

•فاز یک ساختمان اداری مرکزی سازمان
ن بهصورت متمرکز جایگزین ساختمانهای چندگانه ستادی -
ایــن ساختما 
عملیاتی فعلی سازمان در حال احداث است که باعث سرعت و کیفیتبخشی
به انجام امور اداری و سرمایهگذاریهای مرتبط با فعالیتهای این سازمان و
منطقه میگردد.
الزم به ذکر است که فاز یک مربوط به احداث اسکلت میباشد.
هزینـه اجـرا

164
میلیارد ریال

ظرفیت

650
نفر

22000
مسا

حت

تر م

م

%49
میزان پیشرفت

120

ربع

•مجموعه گردشگری لیپار
آمــاد هســازی زیرساختهای مجموعه  36هکتاری لیپار توسط سازمان
جهت جذب  5000میلیارد ریال سرمایه بخش خصوصی و اشتغالزایی
 350نفر

هزینـه اجـرا

306
میلیارد ریال

12
ماه

360000
مسا

حت

ربع

تر م

م

%48
میزان پیشرفت

121

•یادمان شهدا
المان یادمان شهدا بهمنظور ارج نهادن به یاد و خاطره شهدای گمنام جنگ
تحمیلی در صحن مسجد پیامبر اعظم (ص) توسط سازمان منطقه آزاد چابهار
ساخته شده است.

هزینـه اجـرا

5

میلیارد ریال

9

متر ارتفاع

%50
میزان پیشرفت

122

•آمادهسازی اراضی
عملیات اجرایی بخشی از آمادهسازی  320هکتار اراضی مسکونی شمالی
تاریخ شروع پروژه :بهمن 98
تاریخ اتمام فاز سوم :تیر 1400

هزینـه اجـرا

299
میلیارد ریال

24
ماه

%3
میزان پیشرفت

28000
نفر
3.200.000
مسا

حت

ربع

م

تر م

123

124

پیلبند
دهکده ورزشی
منطقه آزاد چابهار
<<<<
دهکده ورزشی منطقه آزاد چابهار در زمینی به مساحت 40
هکتار طراحی شده اســت .این مجموعه زیبا با دارا بودن
مجموعههای ورزشی و رفاهی ،در راستای توسعه گردشگری
احداث خواهد شد.
یهــای ای ــن مـجـمــوعــه شــامــل :اس ـتــادیــوم کریکت،
کــاربــر 
استادیوم فوتبال ،سالن سرپوشیده ورزشهــای آبی ،سالن
چند منظوره ورزشهای رزمی ،هتل ،زمین های روباز ورزشی
خواهد بود.

125

•ورزشگاه کریکت دهکده ورزشی پیلبند
●●استادیوم کریکت
●●پیمانکار :نسران
●●مبلغ قرارداد 679 :میلیارد ریال
●●تاریخ شروع :شهریور 98
●●با ظرفیت  4000نفر و زمین چمن با شعاع
 82متر که با نوینترین استانداردهای
زمینهای چمن در حال احداث است.

هزینـه اجـرا

679
25000
میلیارد ریال

مسا

حت

تر م

م

%15
میزان پیشرفت

126

ربع

127

ﻣﺴﺌﻮ

ﻟﯿﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

•مرکز جامع سالمت
 2مرکز جامع سالمت و یک ساختمان اورژانس جادهای که یکی از مرا کز سالمت
در روستای تیس احــداث خواهد شد .این  2پــروژه بهداشتی و درمانی پس از
احداث و تکمیل به منظور بهرهبرداری و استفاده عموم مردم به دانشگاه علوم
پزشکی ایرانشهر وا گذار میشود.

تاریخ شروع :بهمن 98
تاریخ اتمام :بهمن 99

هزینـه اجـرا

180

%3

میلیارد ریال

میزان پیشرفت

2578

مسا

حت

128

م

تر م

ربع

14
ماه

129

•بازنگری طرح جامع
بازنگری طرح جامع پس از  25سال در  14000هکتار از اراضی
منطقه بــاتــوجــه بــه اهمیت تهیه بــرنــامــه و چـشـمانــداز 10ســالــه
سازمان انجام شد که در طرح مذکور مهمترین اهداف اقتصادی
برای چابهار عبارتند از :
●●تبدیل چابهار به قطب ترانزیت
●●تبدیل چابهار به قطب اصلی رشد در جنوب شرق کشور
●●بسترسازی مناسب برای جذب فعالیتهای اقتصادی

هزینـه مطالعات

15

میلیارد ریال

130

14000

م

سا
حت

ه

کتار

•طرح گردشگری پیکره ششم
طرح برتر شهرسازی در سال  98در کشور و برنده
جایزه ی شهرسازی
پیکره ششم در م ـحــدودهای به مساحت دو هــزار و صد
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 میشود .در این
پهنه تعداد  70پروژه بزرگ سرمایهگذاری که توسط بخش
خصوصی تعریف شده است.
بـسـتـ ههــای ســرمــای ـ هگــذاری شــامــل کــاربــریهــای اقــامـتــی،
فرهنگی ،تفریحی ،تجاری و ورزشی است.

هزینـه مطالعات

15

میلیارد ریال

2100

مسا

حت

کتار

ه

131

•تهیه طرح تفصیلی پیکره هفتم
هــدف از طــرح پیکره هفتم ،توسعه صنایع غـیــرآالیـنــده در مقیاس
ً
متوسطی بوده است که بتواند ترجیحا خورا ک و مواد اولیه خود را از
پیکره هشتم تغذیه نماید و بخش عمده محصوالت خود را از طریق
بندر ،صادر کند.

هزینه مطالعات

3.3

میلیارد ریال

1100

مسا

حت

کتار

ه

%100
پیشرفت مطالعات

132

کاربری صنایع متوسط

طــرح تفصیلی  600هکتار از اراضــی غربی پیکره هفتم در سالهای
ابتدایی سازمان منطقه آزاد چابهار تهیه شــده و تهیه طــرح تفصیلی
 1100هکتار آن در سال  97انجام شده است .این طرح در سال  98به
تصویب رسید.

•تهیه طرح تفصیلی پیکره هشتم
پیکره هشتم به عنوان یکی ازبزرگترین پهنههای صنعتی کشور باسطح  6200هکتار در طرح جامع سازمان جانمایی شده است.
پیکره هشتم درافق طرح ،با جذب مستقیم چندین هزار نفر مدیر ،متخصص و کارگر به بهبود ساختار اشتغال منطقهای کمک شایان
خواهد کرد و غیر مستقیم نیز هزاران شغل پدید خواهد آورد.
لجستیک پارک در این پیکره تعریف شده و این طرح در سال  98به تصویب رسیده است.

6200 4.6

هزینـه مطالعات
میلیارد ریال

مسا

حت

کتار

ه

%100
پیشرفت مطالعات

کاربری استقرار
صنایع بزرگ
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•طراحی شنا گاه
●●زیربنا 10,650 :مترمربع
●●زیربنای رستورانها 2370 :متر مربع
●●پارکینگ 5720:متر مربع
●●طول مسیر دسترسی2270 :متر

●●مجموعه شناصصگاه متشکل از دو بخش مستقل آقایان و بانوان با
فضاهای الزم در بنایی مستقل میباشد.

هزینـه مطالعات

3

میلیارد ریال

%100
پیشرفت مطالعات
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مسا

7

حت

ه

کتار

•برنامه توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی

104

بسته سرمایهگذاری در بخش
گردشگری:

16

بسته

13

بسته

70

بسته

5

بسته

مجموعه گردشگری
لیپار

مجموعه گردشگری
شهباز

پیکره ششم
گردشگری

مجموعه گردشگری
بلوچ

شامل :هتل فــانــوس ،فروشگاه،
مـجـمــوعــه تـفــریـحــی و تــج ــاری و
پارکینگ طبقاتی ،کافیشاپ و
رستورانمطبق،دکهاغذیهسبک،
مجموعه کافیشاپها،مجموعه
نه ــا ،سینما و مجتمع
رسـ ـت ــورا 
فرهنگی ،اسکله اقیانوس ،کلوپ
تفریحی ،کلبهغواصی

شــامــل :نـظــرگــاه کــای ـتســواری،
جــزیــره تفریحی ،بــاغ رس ـتــوران
نـ ــارگ ـ ـیـ ــل ،پ ـ ــل ک ــوهـ ـسـ ـت ــان و
دری ــا ،مجتمع تفریحی ،کمپ
بومگردی گواوا ،کمپ بومگردی
خوشه ،پینتبال

شامل:مجموعه هتل ها،
شهر بازی ،گردشگری نمک،
ورزشهای بادی و پروازی،
اقامتگاه بوم گردی ،خدمات
تجاری ،پایانه سفر های دریایی

شامل :مجموعه متلها ،سایت
تفریحی ،پرورش گاندو
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فصل
توسعه
<<<<
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شهر فرودگاهی چابهار؛ تمركز بر مزیت رقابتی
اقتصاد بــرنــده ،اقـتـصــادی اســت كــه مزیتهایش را
پیدا كــرده ،آنهــا را تقویت میكند و با تكیه بر همان
مزیتها ،گوی سبقت را در بازار رقابت میرباید .قرار
گرفتن در موقعیتی استراتژیك ،نزدیكترین راه دسترسی
كشورهای آسیای میانه به آبهای آزاد ،ظرفیتهای
عظیم توسعه گردشگری و ...همه اینها مزیتهای
چابهار هستند؛ امــا بــرگ بــرنــده چابهار در معادالت
اقــتــصــاد ،چـیــزی فــراتــر از همه ایـنهــاســت ،فا كتوری
كــه بــتــوان نــام مزیت رقابتی بــر آن نـهــاد .حملونقل،
همان مزیت رقابتی چابهار است كه با نزدیك شدن
به دیگر فا كتورهای جهانی تعیینكننده قیمت چون
دسترسی به منابع اولیه ،هزینه تولید و بازارهای فروش،
نــمــایــان شــده اس ــت .چــابـهــار بــا تكیه بــر ظرفیتها و
زیرساختهای حملونقل میتواند سهم چشمگیری
در صحنه تجارت جهانی داشته باشد .ایده راهاندازی
شهر فرودگاهی چابهار با هدف تقویت همین مزیت
رقابتی شكل گرفته است.
صفحات پـیـشرو نگاهی اجمالی دارد بــر اهــداف،
پروسه ایدهپردازی و اجرای شهر فرودگاهی چابهار.
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•چهار الزام وجودی شهر فرودگاهی
شهر فرودگاهی نه یك ویترین كه الزامی اساسی و نیازی راهبردی برای منطقه آزاد چابهار است.
در ادامه چهار الزام ساخت شهر فرودگاهی چابهار فهرست شده است.

●●اسناد باالدستی و یك ضرورت تاریخی

●●حملونقل تركیبی

نگاهی به گذشته و تاریخچه منطقه آزاد چابهار نشان میدهد كه چابهار
با یك سابقه مطالعاتی روشن تبدیل به منطقه آزاد شده است .در سند
توسعه شرق مهمترین كاركرد توسعه شرق كشور را تجارت و بازرگانی
مشخص كرده و نقشی را كه برای چابهار متصور شده ،در واقع موتور
یا محركی است كه توسعه را به شرق كشور پمپاژ كند .از سوی دیگر در
مطالعات سند جامع لجستیك كشور ،چابهار به عنوان یك نقطه حساس
تعریف شده و حتی عنوان شهر لجستیكی بر آن اطالق شده است .در
کشور چهار شهر لجستیکی تعریف شده که انتخاب چابهار به عنوان یکی
از آنها نشاندهنده سطح باال و اهمیت جدی این بندر در حوزه حمل
و نقل و لجستیک است.

فا كتور دیگری كه اهمیت شهر فرودگاهی چابهار را بیش از پیش كرده،
مفهوم جدیدی در صنعت حملونقل به نام حملونقل تركیبی است.
امروزه به منظور تسریع و تسهیل حمل و البته مقرونبهصرفه كردن
هزینههای حمل ،رویه جدیدی اندیشیده شده به نام حملونقل
تركیبی .حملونقل تركیبی میگوید برای كوتاهكردن مسیر مبداء تا
مقصد میتوان از مسیرها و وسایل مختلف حملونقل بهره گرفت؛
حتی ا گر دفعات تخلیه و بارگیری زیاد شود .در نتیجه توجه تجارت
جهانی به مقوله حملونقل تركیبی بیشتر شد و نمای دیگری از
ظرفیتهای حملونقلی چابهار رخ عیان كرد.

●●فا كتور كلیدی تعیین قیمت
همزمان با پررنگ شدن محاسبه هزینه حملونقل در قیمت تمام شده،
ظرفیت گسترده و واقعی چابهار در عرصه بازرگانی جهانی نمود پیدا كرده
است .چابهار در نقطهای استراتژیك از جهان قرار گرفته كه میتواند هاب
حملونقل كاال و مسافر در منطقه باشد و حتی شرق دور را با كمترین هزینه
به آسیای میانه ،روسیه و یا اروپا متصل كند .حتی میتوان گفت فعالیت
منطقه آزاد چابهار از زمانی توجیه اقتصادی پیدا كرد كه قیمت حمل و
نقل بهعنوان فا كتور كلیدی تعیین قیمت كاال شد.

●●بازار بزرگ ترانزیت كاال و مسافر
مزیت دیگری كه توسعه حملونقل در چابهار را مزیت میبخشد ،بازار
بزرگ مصرفی است كه از طریق چابهار میتوان به آن دست پیدا كرد.
چنان كه پشت چابهار بازار مصرف  800میلیون نفری قرار دارد .عالوه
بر اینها ،مزیتهای ترانزیت مسافر هم در چابهار وجود دارد كه از
یك سو مسیرها را كوتاهتر میكند و از سوی دیگر صرفهجویی هزینهها
را در پی دارد.
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•شهر فرودگاهی و حل دو چالش اساسی
در اینكه راهانــدازی فرودگاه چابهار مزیتهای بزرگی را به همراه دارد ،تردیدی
نیست .اما نكته عمیقتر آن كه ،نبود شهر فرودگاهی روند تجارت و سرمایهگذاری
در چابهار را با اختالل مواجه كرده است .دو چالش جدی اساسی در این زمینه
را از نظر میگذارنیم.

●●فرودگاه نظامی
چالشی كه ا كنون چابهار در حوزه فرودگاهی دارد ،نظامی بودن فرودگاه فعلی
چابهار و كنارك است .فرودگاه فعلی چابهار و كنارك بهعنوان یك فرودگاه نظامی
كد شده و در بعضی موارد تجار و بازرگانان برای تردد در یك فرودگاه نظامی ممكن
است با چالشهایی مواجه شوند .بنابراین فرودگاه فعلی خود ،گاه مانعی برای
تردد تجار در چابهار به شمار میرود.
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●●خارج از محدوده منطقه آزاد
فاصله 45كیلومتری فــرودگــاه كنارک و چابهار با محدوده
منطقه آزاد ،مانعی دیگر بــرای تــردد تجار و سرمایهگذاران
به چابهار است .یك اصل مهم در منطق آزاد ،تردد بدون
روادیــد اســت؛ به این معنا كه افــراد بــدون دریافت روادیــد
ای ــران میتوانند بــه مناطق آزاد وارد شــده و در نهایت از
مناطق آزاد خارج شوند؛ اما قرار گرفتن فرودگاه فعلی خارج
ً
از محدوده منطقه آزاد ،عمال این مزیت را از بین برده است.
به این معنا كه بازرگانان خارجی كه قصد سفر به منطقه آزاد
چابهار را دارند ،به طور مستقیم وارد منطقه آزاد نمیشود و
در نتیجه برای سفر به این منطقه باید روادیــد گرفته و وارد
خاك ایران شوند.

•روند ساخت و توسعه
وزارت راه و شهرسازی در اسفندماه  ،97سازمان منطقه آزاد چابهار را بهعنوان
سرمایهگذار و مجری ساخت شهر فرودگاهی چابهار پذیرفت .به دنبال این
توافق ،منطقه آزاد چابهار در كمتر از  6ماه ،موافقت اصولی ساخت فرودگاه را
دریافت كرد و در شهریورماه  98مذا كرات ساخت با سرمایهگذارها و پیمانكاران
آغاز شد .كار ساخت فرودگاه با منابع داخلی سازمان منطقه آزاد آغاز شده و
قرار است در فاز اول باند فرودگاه ،یك ترمینال كوچك و تأسیسات مورد نیاز
راهاندازی شود .زمانبندی راهاندازی فاز اول فرودگاه نیز  24ماه در نظر گرفته
شده است .فرودگاه چابهار با ایده خدمترسانی بار و مسافر طراحی شده كه
در محدوده منطقه آزاد باشد و استانداردهای الزم یك فرودگاه بینالمللی را
برای ترانزیت مسافر و برنامههای تجاری داشته باشد .وجود این فرودگاه خود
میتواند محركی برای توسعه سرمایهگذاری در منطقه آزاد چابهار باشد.
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طرح توسعه منطقه آزاد چابهار
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طرح توسعه منطقه آزاد چابهار چگونه مصوب شد؟

بازخوانی یك پرونده 15ساله
فرق چندانی نمیكند دیوار باشد یا فنس؛ وقتی عاریه و تصنعی كشیده شود ،نه تنها آبادانی به همراه نمیآورد بلکه
خود مانعی میشود برای توسعه .روزی كه فنسهای بلند مرزهای تصنعی منطقه آزاد چابهار را مشخص كردند،
گمان نمیرفت چالشها آنقدر بزرگ و دستوپا گیر شوند كه اهالی چابهار هم روی دیدنش را نداشته باشند .اما
بدبینانهترین اتفاق ممكن روی داد؛ منطقه آزاد چابهار كه یكی از اهدافش توسعه بومی و رونق اشتغال در منطقه
بود ،در كمتر از یك دهه چنان در دیده اهالی چابهار تنزل پیدا كرد كه میشد تلخترین تعابیر در رابطه با منطقه آزاد
را از زبان اهالی چابهار شنید. ...
لیك امروز در نقطهای ایستادهایم روشن و برای اولینبار در تاریخ 27ساله منطقه آزاد چابهار ،اهداف در دسترستر
از همیشهاند؛ اما ایستادن در نقطه كنونی كه بستر تحقق كاركردهای واقعی منطقه آزاد را فراهم آورده ،به سهولت
حاصل نشده است .آری ،نشیب و فرازهای زیادی پشت سر نهاده شد تا از نگاههای بخشی عبور كنیم و سرها و
دلها همراه شوند برای توسعه منطقه آزاد چابهار.
گزارش حاضر روایتگر همان فراز و نشیبهاست ،روایتگر گذر از نگاههای بخشی و رسیدن به یك نگاه ملی ،روایتگر
مرزهای تــازه و روشــن ،روایــت فرو ریختن همان فنسها و دیوارها تا محاسن منطقه آزاد چابهار هدیه شود به
صاحبان اصلیاش :اهالی چابهار.
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پرده اول :خشت اول گر نهد معمار كج!
منطقه آزاد چابهار با ظرفیتهای بیشمارش ،هیچگاه به كاركردهای
واقعی یك منطقه آزاد نزدیك هم نشد؛ منطقهای با عنوان آزاد اما محصور
در مـیــان فنسها كــه نــه مــرزهــای مشخصی داش ــت و نــه دسـتــرســی به
زیرساختهای حملونقلی .از یك سو فرودگاه خارج از محدوده منطقه
آزاد بود و از سوی دیگر بنادر در عین فاصله اندک ،به منطقه آزاد متصل
نبودند.
اما ریشه چالشها چه بــود؟ شاید صریحترین و گویاترین پاسخ به این
پرسش ،جانمایی نادرست و كمدقت منطقه آزاد چابهار باشد .گو اینكه
خشت اول منطقه آزاد به درستی نهاده نشده بود و همان خشت اول
كج ،هر تالشی برای ظرفیتسازی در منطقه آزاد چابهار را بیاثر میكرد.
با اینكه منطقه انتخاب شده برای ایجاد منطقه آزاد چابهار ،منطقه بسیار
خوب و استراتژیكی بوده است ،اما مالحظاتی در جانمایی دیده نشده
و همین مالحظات سبب شــده كه منطقه آزاد چابهار در ادامــه راه به
مشكالتی بر بخورد .یكی از مهمترین چالشهایی كه منطقه آزاد چابهار
داشت ،نبود مرز بود .در نتیجه یكی از با اهمیتترین الزامات و فلسفههای
وجودی مناطق آزاد كه روشن بودن مرزهایش است ،زیر سؤال رفته بود.
ح ــدود 15سـ ــال قـبــل ع ـقــای اقـتـصــاد و مــدیــران عــالــی دول ــت بــه ایــن
جمعبندی رسیدند كه چالش اصلی منطقه آزاد چابهار همان خشت اول
است؛ به این معنا كه چالش اصلی منطقه آزاد چابهار این بود كه از ابتدا
تمام اقتضائات آن دیده نشده و این ندیدنها ،چالشهایی را برای آن
ایجاد كرده بود.
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پرده دوم :تدوین مبانی فكری توسعه
ی مورد توجه
مبانی فكری طرح توسعه چابهار از سال  94به صورت جد 
قــرار گرفت .آنچه که كمکحال منطقه آزاد چابهار بــرای آمــاده شدن
بستر اجــرای طرح بود ،نهایی شدن اسناد باالدستی در رابطه با منطقه
آزاد چابهار بــود .از ســوی دیگر با مطالعاتی جامع روشــن شــده بــود كه
نیازهای جغرافیایی منطقه چیست و چه مالحظاتی باید از منظرهای
زیستمحیطی و مردمشناختی در منطقه صورت گیرد .اسناد باالدستی
معماری و شهرسازی چابهار و كنارک هم در كنار همه دادهه ــا وجود
داشــت و نگاهی جامع و روشــن را بــرای طــرح توسعه چابهار به دست
مـیداد .شكل گرفتن مبانی فكری طرح توسعه چابهار به واقع شبیه به
چیدن قطعات یك پازل بود .قطعات این پازل تك به تك در كنار هم قرار
گرفت و اقتضائات هر كدام نیز در طرح دیده شد.

پرده سوم :تبیین مبانی و همسویی آراء
از سال  94و از زمانی كه طرحهای چابهار به عنوان مگاپروژههای ملی
تعیین شد و در دستور كار و اولویتهای دولت جای گرفت ،به مرور فاز
مطالعاتی و شكلگیری مبانی فكری طرح توسعه چابهار هم آغاز گردید و
در میانه سال  96با ریز جزئیات ،نقشه راه ترسیم شد و منطقه آزاد چابهار
میدانست كه برای حل چالشها و توسعه پایدار نیاز به توسعه فیزیكی
محدوده دارد و اقتضائات این توسعه هم روشن شده بود.
حال این مبانی فكری و جزئیات ترسیمشده به عنوان یك سند نظری در
دسترس بود و برای بدل شدن به یك سازوكار اجرایی ،نیاز داشت نهادهای
ذیمدخل را اقناع كرده و آراء و نظرات نهادهای تصمیمگیر را جلب كند.
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بنابراین از یك سو دستاوردهای طرح در ابعاد ملی با مدیران عالی
دولت و نمایندگان مجلس شورای اسالمی به اشتراك گذاشته شد و
از سوی دیگر دستاوردهای طرح توسعه برای اهالی چابهار ،با نهادهای
مرجع محلی و گروههای تأثیرگذار در میان گذاشته شد.

پرده چهارم :سهیم كردن اهالی شهر در روند توسعه
سند مسئولیتهای اجتماعی در منطقه آزاد چابهار با هدف كمک به
رشد و توسعه شهر چابهار تدوین شد .كاركرد و اهداف این سند آن بود
كه میان مردم شهر با منطقه آزاد آشتی صورت گیرد .شاید آشتی برقرار
كردن میان منطقه آزاد و شهر چابهار یكی از دشوارترین فرآیندها بود،
چرا كه باید بیستواندی سال اهمال و غفلت جبران میشد .سند
مسئولیت اجتماعی همسو با طرح توسعه چابهار كه مناطق شهری
چابهار را نیز به منطقه آزاد الحاق كرده ،مدیریت شهری چابهار را نیز در

دستور دارد؛ موردی كه به اذغان بسیاری میتواند در آینده منطقه آزاد
چابهار را با چالشهایی در مسیر رسیدن به اهداف اصلی مواجه كند.

پرده پنجم :تسری قانون منطقه آزاد به مناطق جدید

ً
طرح توسعه منطقه آزاد چابهار تلویحا بر در برگرفتن مناطق جدیدی
از چابهار و ورود زیرساختهای بزرگی چون بنادر به محدوده منطقه
آزاد تأ كید داشت .در نتیجه مفهوم جدیدی به ادبیات توسعه چابهار
افزوده شد با عنوان :تسری قانون منطقه آزاد به مناطق جدید.
مزیت ایــن مفهوم جدید ایــن بــود كه در عین حــال كه هر سازمانی
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وظایف خود را انجام میدهد ،اما پروتكلها و رویههای ثابت و واحدی برای مخاطبان ایجاد میشود .به
این معنا كه اهالی چابهار و البته فعاالن اقتصادی كه از بیرون چابهار برای سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی
و تجاری به چابهار میآیند ،دچار سردرگمی نشده و با رویههای ثابت و واحدی مواجه میشوند و در نتیجه
فضای كسبوكار و فعالیت اقتصادی در چابهار تسهیل میشود.

پرده ششم :ملموس كردن واقعیتها برای نهادهای تصمیمساز
طرح توسعه منطقه آزاد چابهار به دنبال این مهم بود كه سا كنان آنسوی فنس هم از مزیتهای منطقه آزاد
بهرهمند شوند و این مهم جز با تصویب و اجرای طرح توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار میسر نبود .در
نتیجه كمی سادهانگارانه میماند طرح این فرضیه كه منطقه آزاد چابهار با طرح توسعه محدوده ،اهداف
دیگری را دنبال میكند .سازمان منطقه آزاد چابهار برای انتقال این مفهوم به مجلس شورای اسالمی به
عنوان نهاد تصمیمگیر ،بستری را فراهم كرد تا وكالی مردم چالشهای محدوده كوچك منطقه آزاد چابهار
برای اهالی آن را از نزدیک ببینند .روند بازدیدها از چابهار و ملموس شدن دغدغههای منطقه آزاد چابهار
برای نهادهای باالدستی ،بستر مساعد شدن آراء نسبت به توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار را مهیا كرد.

پرده هفتم :اعتمادسازی
به دنبال جدی شدن طرح موضوع تصویب الیحه توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار ،مردم چابهار به دنبال
این پاسخ بودند كه انتفاع این رویداد برای شهر چابهار چه خواهد بود و چگونه میتوانند به مجموعهای كه
طی سالها در حصار خود بوده و اقدام عاجلی برای شهر چابهار نكرده ،اعتماد كنند؛ لكن منطقه آزاد چابهار
نه در قالب بیانیه و برنامه كه در مقام عمل و اجرا طی مدتزمان كوتاهی به مردم چابهار نشان داد كه منتفع
بزرگ طرح توسعه چابهار ،مردم منطقه هستند .از ابتداییترین مزیتها چون معافیتهای مالیاتی و تسهیل
در روند كسب مجوزها كه با توسعه محدود منطقه آزاد برای شهر حاصل میشود تا ردیفهای بودجهای
كه سازمان منطقه آزاد میتواند برای توسعه شهر چابهار در نظر بگیرد و به دلیل اینكه شهر خارج از محدوده
منطقه آزاد است ،هیچکدام ممكن نمیشود.
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پرده هشتم :تصویب الیحه
همسویی نگاهها كه ماحصل قریب دو سال كار مستمر سازمان مناطق آزاد برای اقناع افكار عمومی
و نهادهای باالدستی بود ،در نهایت در بهمنماه سال  98و در آستانه سالروز پیروزی شكوهمند
انقالب اسالمی ،به ثمر نشست تا برگ روشن و زرین دیگری در دفتر این بوم پرگهر ثبت شود.
الیحه توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار با رأی حدا كثری نمایندگان مجلس شورای اسالمی به
تصویب رسید .چنان كه از مجموع  209نماینده حاضر در صحن مجلس 155 ،نماینده رأی موافق
به طرح دادند و تنها 18رأی مخالف طرح جمع شد.
براساس مــاده واحــده این الیحه ،محدودهای به مساحت  ۶۷هــزار و  ۸۷۱هکتار به محدوده
منطقه آزاد تجاریـصنعتی چابهار الحاق شد .موافقان طرح توسعه محدوده چابهار ،تصویب این
طرح را بسترساز توسعه اقتصادی شرق كشور عنوان كردند .این الیحه ،پس از تصویب در مجلس
شورای اسالمی به تأیید شورای نگهبان رسید تا الزماالجرا شود.

پرده آخر :چشماندازها و دغدغهها
چشمانداز آتی منطقه آزاد چابهار با محدودهای جدید و بزرگ به گونهای است كه بازی برد  -برد
را برای تمام حاضران و ذینفعان در محدوده جدید فراهم كند .در محدوده جدید گروهی از
سازمانها و افراد حضور دارند و مأموریت منطقه آزاد به گونهای ترسیم شده كه همه این گروههای
جدید از مزیتهای منطقه آزاد بهرهمند شوند و در عین حال توسعه پایدار اقتصادی برای منطقه
حاصل شده و اقتصاد ملی نیز از توسعه توانمندیهای چابهار منتفع شود .البته ذكر این نكته
ضروری است كه این چشمانداز به سهولت محقق نخواهد شد و نیازمند همراهی همه ذینفعان
و نهادهای ذیمدخل در چابهار است .به همین رو مهمترین دغدغهای كه برای تحقق اهداف
طرح توسعه چابهار میتوان متصور بود ،تقدم یافتن نگاههای بخشی به رویكرد ملی است .آری
باید بپذیریم كه امروز چابهار در سكوی جهش اقتصادی ایستاده است مشروط بر اینكه دستكم
برای یك دوره زمانی یك تا دو ساله نگاههای بخشی فراموش شوند و همگان با نگاه ملی و رویكرد
توسعه در مقیاسی بزرگ ،افق توسعه منطقه آزاد چابهار را تثبیت كنند.
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 ▪قراردادهای سال ( 98داخلی)

تولید و
اشتغال

ردیف

نوع فعالیت

تعداد مــیــزان سرمایه اشتغالزایی
(نفر)
(میلیارد ریال)

1

صنایع مواد غذایی

14

881

255

2

صنعت و عمران ساخت و ساز

7

239

230

3

صنایع پایین دست پتروشیمی

12

437

332

4

توسعه شهری و اقامت

117

5

سایر

14

2,434

553

جمع کل

164

3,991

1370

 ▪قراردادهای سال ( 98خارجی)
ردیف

نوع فعالیت

1

صنعت و عمران ساخت و ساز

تعداد مــیــزان سرمایه اشتغالزایی
(نفر)
(میلیارد ریال)
1

103

11

151

<<<<

 ▪واحدهای تولیدی-صنعتی به بهرهبرداری رسیده در سال 1398

60,000

40

10,000

10
18

ردیف

نام شرکت

1

کسری کوشا تیس منطقه آزاد چابهار

2

ردای سنتی مکران  منطقه آزاد چابهار

انواع پارچه و تولید پوشاک

3

پوشاک  شیک مردانه

انواع پارچه و تولید پوشاک

61,000

4

تجارت شهر زیبا مکران منطقه آزاد چابهار

تصفیه و بستهبندی آب آشامیدنی

10,000

6

5

توسعه ماشینهای اداری مکران منطقه آزاد چابهار

مونتاژ انواع کارتریج لیزری

20,000

8
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نوع فعالیت  /محصوالت

سرمایهگذاری

اشتغالزایی

مونتاژ انواع لوازم الکتریکی و الکترونیک
صوتی و تصویری

(میلیون ریال)

(نفر)

153

▪▪ماهوربافان شرکت بلوچی

▪▪چای سوفیا

154

▪▪شرکت مکران ساحل آرامش
منطقه آزاد چابهار
▪▪(پروژه پرورش شتر مرغ)

▪▪شــرکــت پــژوهــان آرش ـیــد مکران
(طرح تکثیر و پرورش کروکودیل
در منطقه آزاد چابهار)

155

▪▪زیما متان منطقه آزاد چابهار
▪▪(بستهبندی انواع روغن مایع خورا کی)

▪▪شرکت آریا پروفیل

156

▪▪ش ــرک ــت فـ ـ ــرآوری بــرنــج
تاجران نوین رادمان

▪▪شرکت تاره پالستیک تیس

157

