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مقام معظم رهبری:
تحقق  عدالت  اجتماعی ، بدون  تولید ثروت  و تالش  برای  پیشرفت  کشور امکان پذیر 

نیست  و همه  مسئوالن  در این  زمینه  وظایف  بسیار سنگینی  بر عهده  دارند.

رئیس جمهور: 
ارتباط  را به عنوان قلب  بلوچستان  دولت، استان مرزی و استراتژیک سیستان  و 
که مناطق مختلف شرقی و  ایران و مرکزی می داند  با دنیای شرق و شمال  ایران 

شمالی و حتی جنوبی این منطقه را به بندر مهم چابهار متصل می کند.

كشور: دبیر شورای عالی مناطق آزاد 
کریدور  چابهار به عنوان یکی از قطب های مهم منطقه ای حمل و نقلی و مرکز  اصلی 
بین المللی حمل و نقل و ترانزیت، منطقه ایده آلی برای توسعه سرمایه گذاری، تولید 
عظیم بــازار  به ویژه  منطقه ای  مصرف  بازارهای  نیاز  مــورد  محصوالت  صــادرات   و 

 یک  میلیارد و چهار صد میلیون نفری هند، افغانستان و آسیای میانه است. 
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پیش گفتار

ــورهای  ــر کش ــای اجتناب ناپذی ــه و ضرورت ه ــادی منطق ــش اقتص ــر آرای ــی از تغیی ــی ناش ــای بین الملل ــد نگاه ه ــدون تردی ب
منطقــه به ویــژه کشــورهای  محصــور در خشــکی، در توجیه پذیــری اقتصــادی چابهــار نقــش اساســی داشــته اســت. چنــان کــه 
ــل  ــر فص ــته بیانگ ــال های گذش ــه ای س ــار مقایس ــرمایه گذاری ها در آم ــق  س ــرمایه گذاری و تحق ــت های س ــش درخواس افزای

جدیــدی در رونــد توســعه منطقــه اســت. 
بنابــر شــواهد آمــاری و تحلیل هــای بین المللــی، چابهــار در آینــده نزدیــک منطقــه ای تعیین کننــده در اتصــال بازارهــای مهــم 
ــا  ــار ب ــه آزاد چابه ــد. منطق ــا نمای ــی را ایف ــم و اصل ــی مه ــل ارتباط ــک پ ــش ی ــد نق ــود و می توان ــد ب ــرف خواه ــد و مص تولی
قرارگیــری در چهــارراه تجــارت جهانــی، فرصــت و ظرفیت هــای ویــژه ای را بــرای تولیــد دارد؛ چــرا کــه دسترســی بــه ابزارهــای 
حمــل و نقــل و افزایــش رقابت پذیــری در بازارهــای هــدف، بــر مزیت هــای تولیــدی و رقابتــی چابهــار افــزوده اســت. علــم بــه 
ایــن اهمیــت اســتراتژیک منطقــه آزاد چابهــار، اهمیــت اقدامــات همــکاران اجرایــی ســازمان را دوچنــدان ســاخته و وظایــف 

ــه را ســنگین تر ســاخته اســت. محول
ــداف و  ــق اه ــیر تحق ــار در مس ــه آزاد چابه ــازمان منطق ــکاران س ــر هم ــات مؤث ــاش و اقدام ــتی از ت ــر برداش ــزارش حاض  گ
چشــم اندازهای منطقــه آزاد اســت. پرداختــن بــه توســعه زیرســاخت و تأمیــن الزامــات تولیــد، از اولویت هــای اجرایــی در ســال 
98 بــوده و گــزارش آن در بخــش عمــران و زیربناهــا آمــاده شــده و بــه گــواه آمــار، فاصلــه معنــی داری بــا عملکــرد ســال های 

گذشــته پیــدا کــرده اســت. 
ــه عنــوان مأموریت هــای اصلــی مــورد انتظــار در چابهــار، هــم ماننــد دیگــر مناطــق آزاد و  در ســال 1398 تولیــد و تجــارت ب

ــاخت های  ــل زیرس ــن تکمی ــرعت گرفت ــا س ــار ب ــه آزاد چابه ــعه منطق ــد توس رون
ــژه  ــات وی ــدی شــده اســت.  عنای ــدر، راه آهــن و جــاده( وارد فصــل جدی اساســی )بن
ــر  ــز ب ــا تمرک ــم ب ــم و دوازده ــای یازده ــام دولت ه ــری و اهتم ــم رهب ــام معظ مق
راهبردهــای پنج گانــه کــه  از آغــاز دوره مدیریــت فعلــی در دســتور کار بــوده، آهنــگ 

ــت. ــر داده اس ــادی را تغیی ــای اقتص فعالیت ه
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البتــه ســرزمین اصلــی فــراز و فرودهــای فراوانــی داشــته کــه متأثــر از فضــای بین المللــی و فشــار تحریم هــای یکجانبــه بــوده،  
امــا آمارهــا گــواه آن اســت کــه منطقــه آزاد چابهــار در حــوزه تولیــد و تجــارت راه خــود را بــا همــه  ســختی ها 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 ماحظــه ای خواهــد داشــت.
دو پرونـده مهـم کـه سـابقه پیگیـری بیش از 15 سـال در منطقـه آزاد چابهار دارد، در سـال 1398 با 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. 
روان سـازی فعالیت هـای اقتصـادی بـا یکسان سـازی مقـررات بنـادر شـهید بهشـتی و کانتـری بـا منطقـه آزاد نیـز نویدبخـش 
روزهـای بهتـری بـرای تولیـد در منطقـه اسـت. رفـع نگرانی هـای زیسـت محیطی و حفاظـت از خلیـج ارزشـمند چابهـار از دیگـر 
ثمـرات ایـن طـرح هسـتند. تاش خواهد شـد تا بـا اجرای صحیـح و تعامل حداکثـری با دسـتگاه های اجرایی مسـتقر در محدوده 

منطقـه، حـاوت و شـیرینی ایـن تصمیـم صحیـح در کام مردم ماندگار شـود.
ــه آزاد  ــای منطق ــزام توســعه فعالیت ه ــار و ضــرورت و ال ــردم چابه ــه م ــته به حــق و دیرین ــار خواس ــی چابه ــرودگاه بین الملل ف
چابهــار نیــز بــه ثمــر نشســت؛ بــدون تردیــد ســاده ترین مفهــوم منطقــه آزاد )ورود و خــروج بــدون ویــزای ســرمایه گذاران بــه 
ایــن منطقــه( فقــط بــا داشــتن مــرز هوایــی محقــق می شــود 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 

1399 یکــی از تمرکزهــای اصلــی ســازمان پیشــبرد ایــن پــروژه اســتراتژیک و مؤثــر در تحــوالت منطقــه خواهــد بــود.
تمرکــز بــر شــفافیت و تســهیل گری حداکثــری فرآیندهــای اجرایــی در ایــن مســیر خواســته به حــق فعــاالن اقتصــادی بــوده 
کــه بــه میــزان قابــل توجهــی در اصــاح فرایندهــا و ســاختارها بــه آن پرداختــه شــده و بخشــی از اقدامــات در ایــن گــزارش 
ــا اســتقرار و یکپارچگــی تمامــی سیســتم ها و خدمــات مــورد نیــاز  ــا در ســال پیــش رو ب ــر آن اســت ت آمــده اســت. تــاش ب
متقاضیــان بــا تمرکــز بــر اســتقرار پنجــره واحــد کــه از طریــق دبیرخانــه شــورای عالــی مناطــق آزاد دنبــال می شــود، فضــای 

کامــًا شــفاف و روانــی بــه عنــوان خدمــت مانــدگار ایــن دوره در ســازمان منطقــه آزاد چابهــار نهادینــه گــردد.
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عبدالرحیم کردی
 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار

بحــران جهانــی کوییــد19 در فصــل زمســتان فعالیت هــای اقتصــادی بین المللــی را دچــار چالــش جــدی نمــوده و آثــار اقتصــادی 
ــا،  ــر رفتاره ــن تغیی ــا ای ــدی را باعــث شــده اســت کــه ضــررورت دارد ب ــر جامعــه رفتارهــای جدی ــن بحــران ب و اجتماعــی ای
ــای اقتصــادی و اجتماعــی پســاکرونا از  ــه مشــخص احی ــال گــردد. اگرچــه برنام ــدی در پیشــبرد اهــداف دنب مســیرهای جدی
ضروریــات ســال پیــش رو بایــد باشــد؛ امــا ابعــاد مختلــف ایــن آثــار نیازمنــد رویارویــی صحیــح بــا ماحضــات همه جانبــه مثبــت 
و منفــی اســت کــه می توانــد درس هایــی بــرای آینــدگان داشــته باشــد. در روزهــای پایانــی ســال 98 بــا شــروع ایــن بحــران 
در دو بخــش تأمیــن تجهیــزات بیمارســتانی و همین طــور مــواد ضدعفونی کننــده و حفاظــت فــردی اقدامــات قابــل قبولــی در 
ــای الزم  ــال محدودیت ه ــح و اعم ــار سیاســت گذاری های صحی ــات در کن ــن اقدام ــه ای ــه ای ک ــه گون ــت ب ــازمان شــکل گرف س

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 
ــات ســازمان در مناطــق  ــن تفکــر تمرکــز خدم ــال شــده. حاصــل ای ــت دنب ــا جدی ــر ب ــی در ســال هــای اخی ــع محل ــا جوام ب
همجــوار در محورهــای مختلــف بــه  ویــژه آمــوزش، بهداشــت، توانمندســازی و نشــاط اجتماعــی اســت کــه بــا عنــوان مســئولیت 

اجتماعــی در ایــن گــزارش بــه آن پرداختــه شــده اســت.
بـدون تردیـد توفیق هـای حاصـل شـده در طـی سـال 1398 حاصـل حضـور مؤثـر و مسـتمر تمامـی همـکاران سـازمان،  اعضای 
هیـأت مدیـره، معاونیـن، مدیـران و کارشناسـان سـازمان می باشـد کـه در دشـواری های پی در پـی با پشـتکار و تعهد سـازمانی در 
جهـت تحقـق مأموریت هـای سـازمان تاش نموده انـد. حمایت هـای بی دریغ دبیر محترم شـورای عالـی مناطـق آزاد و همکاری ها 
و مشـورت های معاونیـن و مدیـران دبیرخانـه شـورای عالی در این مسـیر نقش غیـر قابل انکار داشـته  و ضـرورت دارد از همه این 
بزرگـواران قدردانـی شـود. مسـئولیت ضعف ها و اشـکاالتی که در روندهـای اجرایی و تحقـق مأموریت ها و عملکردهای بخشـی به 
دالیـل مختلـف حـادث شـده اسـت، بـر عهـده اینجانـب بوده و بـا تمرکـز بـر مأموریت ها در سـال پیـش رو، تاش خواهد شـد تا 

اهـداف مـورد نظـر بر اسـاس برنامه های مشـخص محقق شـود.                                               





<< <<

ر  بـــــــها چـا
ــارراه  ــهـ چـ
ــارت  ــ ــج ــ ت
جهانی
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گرفته شده است. هنوز  کلمه »چهبار«  وجه تسمیه چابهار از 
است.  رایــج  منطقه  ایــن  قدیمی  کنان  سا میان  در  نــام  ایــن 
معنی  به  ــار«  »ب و  چــاه  معنای  به  »چــه«  کلمه  دو  ترکیب  از 
در  متعدد  آب  چاه های  وجود  است.  شده  تشکیل  ساحل 
جوار بندر و ساحل از مهم ترین دالیل نامگذاری این شهر به 
و  خاص  اقلیم  واسطه   به  زمان  مرور  به  که  است  »چهبار« 
ک آن به چابهار شهرت  منحصربه فرد و حاصلخیز بودن خا

یافته است.
نه  دانـــه  از  کــه  اســت  حاصلخیر  زمینی  مثابه  بــه  چــابــهــار   
آن  در  نــدارد  تفاوت  که  کی  خا بــرمــی آورد.  هــزار  که  هفتاد 
تجارت  توسعه  بــذر  گــردشــگــری؛  یــا  بــکــاریــم  صنعت  دانــه 
زرخیز  و  توانمند  چنان  زمین  این  تولید.  رونــق  یا  بنشانیم 
اهداف  از  بیش  دستاوردهایش  و  نتایج  همواره  که  است 

است.  ترسیم شده 
که دسترسی به اقیانوس را  گرفتن در نقطه ای استراتژیک  قرار 
کرده، بستری برای مراودات تجاری  برای این منطقه فراهم 
ارمغان  به  چابهار  آزاد  منطقه  بــرای  را  گسترده  مقیاسی  در 
آورده است. از سوی دیگر چابهار، به عنوان در دسترس ترین 
کشورهای محصور در خشکی مانند  آزاد برای  بندر آب های 
ترانزیتی  ظرفیت های  میانه،  آسیای  کشورهای  و  افغانستان 

عظیمی دارد. 
به  تبدیل  را  آن  نیز  چابهار  بی مانند  جغرافیایی  موقعیت 

اســت؛  کـــرده  ــران  ایـ گــردشــگــری  صنعت  در  بــزرگــی  پتانسیل 
کره  کــه در  نقطه ای  تنها  اهــالــی ســفــر،  اذغـــان  بــه  کــه  چــنــان 
زمین به چابهار شباهت دارد، بندر میامی در ایاالت متحده 
گردشگران خارجی  که نه تنها  آمریکاست. این در حالی است 
از  بسیاری  هنوز  بلکه  نمی افتد  چابهار  به  گذرشان  ایــران  در 

ایرانیان نیز چابهار را ندیده اند. 
قریب   در  چــابــهــار  آزاد  منطقه  حــرکــتــی  رونـــد  حـــال،  ایـــن  ــا  ب
توسعه  دارد.  تــحــول  و  تــوســعــه  از  نــشــان  گــذشــتــه  ســـال   8
گــرفــتــه و شـــده و  ــنــد پـــی  کـــه بـــه مــثــابــه یـــک فــرآی و تــحــولــی 
است. شــده  برداشته  دیگری  از  پس  یکی  اجرایی   گام های 

سازمان  تــالش هــای  مــرهــون  نیز  گــام هــا  ایــن  شــدن  برداشته 
با  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  بــوده انــد.  چابهار  آزاد  منطقه 
را  چابهار  توسعه  طرح  جامع،  و  کاربردی  راهی  نقشه  ترسیم 
در پنچ محور عملیاتی پیش برده است. پنج محور عملیاتی 
پیشبرد  و  داشــتــه  تمرکز  ــا  آن ه روی  آزاد  منطقه  ســازمــان  کــه 
در  نقش آفرینی  شامل  کــرده  دنبال  بسترها  آن  در  را  اهــداف 
مشارکت  جلب  محلی،  اقتصاد  بر  اثــرگــذاری  ملی،  اقتصاد 
گسترش تعامالت  جوامع محلی، انتقال دانش و تکنولوژی و 

بین المللی بوده است.
صورت  اقــدامــات  رونــد  بازخوانی  با  می کوشد  حاضر  کتاب 
گرفته در منطقه آزاد چابهار در پنج محور مورد اشاره، تصویر 

روشنی از عملکرد سازمان منطقه آزاد چابهار ارائه دهد. 

خاستگاه مترقی
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بازتاب دستاوردها در 5 محور 
عملیاتی

محور  پنج  در   98 سال  برنامه های  تحقق  برای  چابهار  آزاد  منطقه  هدف گذاری 
که مطابق نقشه راه ابالغی دبیرخانه  گرفت؛ پنج محوری  کالن جای  راهبردی و 

گرفت.  شورای عالی مناطق آزاد تدوین شد و شکل اجرایی به خود 
گذشته به منظور  وقوف به نقاط قوت و البته قابل  که در سال 98  بازنگری بر آنچه 

بهبود، ضروری است.

<<
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گـــــــذاری بــر  ــر  ــ اثـ
اقتصاد محلی

فوالد: ●
یک واحد 1.6 میلیون تن «
کنسرسیوم 10 میلیون تنی )درحال انجام  «

شده  انجام  سایت  جانمایی  مطالعات، 
است(

پتروشیمی: ●
خود  « اجــرایــی  عملیات  متانول  واحــد   2

حال  در  نیز  نیروگاه  یک  کرده اند.  آغاز  را 
ساخت است.

توسعه حمل و نقل و ترانزیت ●
تــصــویــب و ابـــالغ طـــرح تــوســعــه مــحــدوده  ●

منطقه آزاد چابهار
بین المللی  ● فــرودگــاه  اجــرایــی  عملیات  آغــاز 

چابهار

ایجــاد اشــتغال مولــد و تــالش بــرای افزایــش  ●
درآمــد ســرانه

تکمیــل زنجیــره تولیــد و توســعه شــهرک های  ●
و  کوچــک  صنایــع  و  تخصصــی  صنعتــی 

متوســط:
ایجاد خوشه های صنایع غذایی «

گردشگری: ● تمرکز بر 
ــر ســاخــت هــای هــتــل و هتل  « تــوســعــه زیـ

آپارتمان
طریق  ● از  اشتغال  و  ســرانــه  درآمـــد  افــزایــش 

توسعه SME ها 
تکمیل زنجیره های تولید  ●

نقش آفرینی در 
اقتصاد ملی

آزاد  ــامــه ســـازمـــان مــنــطــقــه  ــه اســاســن ــای ــرپ ب
تجاری-صنعتی چابهار، هدف این سازمان 
عــبــارت اســـت از »انــجــام امـــور زیــربــنــایــی، 
عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، 
افــزایــش درآمـــد عمومی،  و  ســرمــایــه گــذاری 
ــازار  ب تنظیم  مــولــد،  و  ســالــم  اشتغال  ایــجــاد 
جهانی  بازارهای  در  حضورفعال  کاال،  و  کار 
کــاالهــای  ــادرات  صــ و  تولید  مــنــطــقــه ای،  و 
صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.« 
به  راهبرد  پنج  این اهداف،  به منظور تحقق 

شرح زیر تعیین شده است:

چـابـــــهار 
در آینه راهبردها
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جلب مشاركت 
جوامع محلی

گسترش تعامالت 
بین المللی

انتقال دانش و 
تکنولوژی

اجرای سند مسئولیت اجتماعی با تمرکز بر  ●
سه محور:

آموزش «
بهداشت «
توانمندسازی و توسعه مشاغل خانگی «

گردشگری ● صنایع دستی و 
سوزن دوزی ●
آبرسانی،  ● تــیــس،ادامــه  روســتــای  بهسازی 

تهیه طرح ویژه روستا
توسعه مشاغل خانگی  ●
گــردشــگــری  ● ــر  ــا تــمــرکــز ب تــوســعــه روســتــایــی ب

روستایی و بوم گردی 
ارتقای دانش و مهارت ●
گردشگری و برندینگ غذا ● تمرکز بر توسعه 

تمرکز بر اقتصاد افغانستان ●
مصرف  « ــازار  ــ ب ــر  ب مبتنی  صــنــایــع  تــوســعــه 

افغانستان
ــیــه  « تــوســعــه صــنــایــع مــبــتــنــی بـــر مــــواد اول

افغانستان
صنعت سنگ، فرآوری مواد غذایی ●
همکاری حمل و نقل و لجستیک و شیالتی  ●

با عمان 
و  ● اروپـــا  بــا  شیالتی  هــمــکــاری هــای  توسعه 

)فرانسه(
برنامه ریزی برای توسعه روابط چابهار با گوادر ●
کشورهای  ● ــرای  بـ لجستیک  هــاب  ایــجــاد 

محصور در خشکی آسیا
توسعه روابط اقتصادی با عمان  ●
توسعه همکاری های منطقه ای  ●
کریدورهای ارتباطی منطقه ای ● تعریف 

کیفیت نیروی انسانی و انتقال دانش  ● ارتقاء 
مدیریت و تکنولوژی تولید

با توسعه  ● ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری 
سایت دانشگاهی و تکمیل و بهره برداری 

ساختمان آموزشی دانشگاه
ــاوری )شــتــاب  ● ــنـ ــقــال فـ ــت کـــز ان اســتــقــرار مـــرا

دهنده ها(
نــواحــی  ● نخبه  ــوزان  ــ ــــش آم دان از   حــمــایــت 

همجوار از طریق دبیرستان دانا و توانا
حضور دانشگاه صنعتی شریف ●
ــران و چین در  ● ــــوآوری ایـ ن ــدازی مــرکــز  ــ راه انـ

دانشگاه بین المللی
کیفیت نیروی انسانی  ● ارتقا 
انتقال دانش مدیریت و تکنولوژی تولید  ●
پردیس پارک فناوری مکران ●
دپارتمان بازی های رایانه ای ●
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نخستین راهبرد از برنامه ها و اقدامات منطقه آزاد چابهار در محوری 
که منشاء اثر در اقتصاد ملی است؛ سلسله اقدامات  جای می گیرد 
کرده و روند تولید و تجارت  کشور را بهره مند  که اقتصاد  منطقه ای 
پیش رو،  آماری  نمایه های  است.  کرده  تسهیل  را  ملی  مقیاس  در 

نگاهی دارد به نقش آفرینی منطقه آزاد چابهار در اقتصاد ملی. 

نقش آفرینی در اقتصاد ملی 

كل واحدهای تولیدی تعداد 

25% رشد
2.3% رشد

13971396 1398

263
212

269
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مجتمع پتروشیمی بدر شرق در شهرک پتروشیمی نگین مکران با 30درصد پیشرفت فیزیکی  ▲ ▪

مجتمع فوالد مکران با  19 درصد پیشرفت فیزیکی ▼ ▪
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1393

1393

1240

630

3086

930

4599

1550

5680

2015

3450

9825

5954

12670

1394

1394

1395

1395

1396

1396

1397

1397

1398

1398

رشد 72 درصدی ارزش تولیدات منطقه نسبت به سال 97 ●

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

ارزش تولیدات )میلیارد ریال(

سرمایه گذاری داخلی محقق شده )میلیارد ریال(
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1393

1393

20

38

65

8

198

50

132

63

138

7

165

15

1394

1394

1395

1395

1396

1396

1397

1397

1398

1398

رشد 19 درصدی قراردادهای سرمایه گذاری در سال 98 نسبت به سال 97 ●

قراردادهای سرمایه گذاری منعقد شده

سرمایه گذاری خارجی محقق شده )میلیون دالر(
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1393

258
324

456

295

489

221

1394

1394

1395

1395

1396

1396

1397

1397

1398

1398

كل )تعداد( شركت های به ثبت رسیده 

اشتغال واحدهای تولیدی )نفر(

875

1327

861 963

2274
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توسعه تجارت 
بین المللی و منطقه ای

بر  ــهــار  آزاد چــاب مــنــطــقــه ای  ــامــه هــای  ــرن ب دومــیــن مــحــور 
استوار  منطقه ای  و  بین المللی  ابعاد  در  تجارت  توسعه 
مهم،  این  تحقق  جهت  در  نیز  آزاد  منطقه  سازمان  شد. 

اقدامات زیرساختی و اساسی را به سرانجام رساند. 

<<
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75% رشد

782
592 552

1397
1396

1398

موقع  به  تخصیص  عدم  مقرراتی،  محدودیت های 
کشور موجب  ارز، اعمال محدودیت واردات برنج به 
به  منطقه  طــریــق  از  تــجــاری  کـــاالی  واردات  کــاهــش 

گشته است. سرزمین اصلی 

به  منطقه  طریق  از  تجاری  كــاالی  واردات 
سرزمین اصلی )میلیون دالر(

88% کاهش
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اعــمــال ثــبــت ســفــارش و مــحــدودیــت هــای 
کاالهای  واردات  ممنوعیت  و  ارز  تخصیص 
کاالی همراه  کاهش واردات  گروه 4 موجب 

مسافر به منطقه شده است.

75% کاهش

25% کاهش

34

134

25

كاالی همراه مسافر به منطقه  واردات 
)میلیون دالر(

13971396 1398
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6

2 2

8

5

7

5

7
8

7

9/3

15

1387 1388 1390 1392 1394 13961389 1391 1393 1395 1397 1398

1387 1388 1390 1392 1394 13961389 1391 1393 1395 1397 1398

5 7 7 8
5 6

10 11
8 8

21/4
17

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

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

كشور )میلیون دالر( صادرات به خارج از 

صادرات به سرزمین اصلی )میلیون دالر(

کاال و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه و جهانی   گسترش صادرات 
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می گوید  اقــتــصــاد  در  نــانــوشــتــه  اصـــل  یــک 
ثبات  ــرو  گ در  نــمــودارهــا،  صــعــودی  شیب 
منطقه  در  ترانزیت  کاهش  اســت؛  قوانین 
آزاد چابهار نیز  ناشی از رعایت نشدن همان 
گمرکی   رویــه هــای  و  مــقــررات  تغییر  ــت.  اس

کاهش روند ترانزیت شده است.  موجب 

ترانزیت )میلیون دالر(
76% کاهش

771.3% کاهش

5.5

0.3

13971396 1398
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صادرات مجدد )میلیون دالر(

77% رشد

100% کاهش

6.6

2.1

0.0044

13971396 1398

ــی از  ــاش اعـــمـــال مــحــدودیــت ن
کاالهای  واردات  در  تحریم ها 
به  مجدد  صـــادرات  قابلیت  بــا 
کــاهــش  کــشــور مــقــصــد بــاعــث 

صادرات مجدد شده است.
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46% رشد
کاهش %57

34562

23700

14847

13971396 1398

)TEU( كانتینر وارده تعداد 

به  نسبت   98 ســال  کاهش 
میزان  کاهش  دلیل  بــه   97
اعمال  بــه  توجه  بــا  واردات 
محدودیت های ارزی و ثبت 

سفارش است.
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بهبود شاخص های توسعه  

تعداد واحدهای صنعتی 
نیمه فعال و غیرفعال

تعداد واحدهای صنعتی فعال

با اشتغال 561 نفر

با اشتغال 1۹۷۳ نفر

161 واحد

108 واحد



29

ارزش تولیدات صنعتی 
1۳۹۳

ارزش تولیدات صنعتی 
1۳۹8

5۹54 میلیارد ریال1240 میلیاد ریال
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برپایی 11 نمایشگاه و همایش تخصصی و 8 نمایشگاه عمومی▪ 

22 مورد
14 مورد

19 مورد

13971396 1398

گردید. کرونا 4 مورد از برنامه پیش بینی شده اسفند ماه 98 لغو  ֍ به دلیل شروع ویروس 
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 تقویم رویدادهای نمایشگاهی سال 1398  
تاریخ عنوان ردیف

5 اردیبهشتسومین جشنواره ورنا وبرنا1

5 اردیبهشتهمایش روز جهانی ماالریا2

کارگاه سوزن دوزی3 6 اردیبهشتجشنواره و 

19 الی 25 اردیبهشت سومین نمایشگاه ملزومات خانه و ضیافت ماه مبارک رمضان4

11 الی 17 خرداد ششمین نمایشگاه خانه مدرن، معماری و دکوراسیون داخلی ساختمان5

10 تیر نشست قرارگاه شهید فوالدی6

2 مرداد رویداد توانمندسازی زنان در جوامع محلی بر بستر ارتباطات و فناوری7

گفتمان سازی وحدت و تقریب مذاهب اسالمی8 26 مردادنشست ملی نقش جوانان و سازمان های مردم نهاد در 

24 الی 29 مرداد نمایشگاه صنایع دستی )جشنواره مونسون(9

گردشگری سالمت10   23 الی 24مرداد    همایش 

11 الی 13 مهر اولین همایش و نمایشگاه فوالد چابهار11

15 الی 16 آبان   همایش و نمایشگاه فن بازار سالمت12

8 آذر  همایش ملی  تاالسمی13

12 الی 15 آذر پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان14

28 آذر سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی15

20 الی 27 دی سومین نمایشگاه اقوام و عشایر16

گاز ، پاالیش و پتروشیمی17 2 الی 4 بهمن اولین نمایشگاه و همایش بین المللی نفت، 

9 الی 11 بهمن همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان18

11 الی 18 بهمن هشتمین نمایشگاه تخصصی مبلمان19



32

< <

< <
همایش و نمایشگاه فن بازار سالمت ▪
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34

> >اولین همایش و نمایشگاه فوالد چابهار ▪

< <
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سومین جشنواره ورنا وبرنا ▪

سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی ▪ گردشگری سالمت ▪ همایش 
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کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارموکولوژی ▪

گروه های عملیاتی حذف ماالریا ▪ کار  رویداد توانمندسازی زنان در جوامع محلی بر بستر ارتباطات و فناوری ▪شورای راهبردی و نظارت و 

 نمایشگاه وهمایش بین المللی نفت،گاز، پاالیش و پتروشیمی ▪
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> >جشنواره مونسون )صنایع دستی،جشنواره غذاوموسیقی سنتی( ▪

< <
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اثرگذاری بر اقتصاد محلی

اهالی  زندگی  سطح  بهبود  و  پایدار  توسعه  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 
کار  قرار داد. این مهم  منطقه را به عنوان یک اولویت راهبردی در دستور 
کمک های موردی و حمایت های مالی بلکه از طریق بهبود  نیز نه از طریق 
اقتصاد محلی حاصل می شد؛ به همین  رو سازمان منطقه آزاد چابهار از 
کوشید  کار در منطقه،  کسب و  طریق ساده سازی رویه ها و بهبود فضای 
بردارد.  چابهار  در  محلی  اقتصاد  برای  توانمندسازی  را  روشنی  گام های 

گزیده ای از فعالیت های محور در ادامه از نظرتان می گذرد.
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برگزاری مناقصه بهسازی و نگهداری شبکه آب و فاضالب ●
برگزاری مناقصه اورهال شبکه برق ●
تهیه اسناد مناقصه و بهسازی و توسعه پست نهالستان ●
به روزرسانی تابلوهای ایستگاه های پمپاژ ●
به روزرسانی نرم افزار خدمات امور مشترکین آب و برق ●
اقتصادی کردن بهره برداری و افزایش وصول درآمدها با بهبود  ●

امور مشترکین و افزایش درآمد و افزایش وصول مطالبات نسبت 
به سال قبل

هوشمندسازی نگهداری شبکه ●

اقدامات انجام شده در حوزه انرژی

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

توسعه زیرساخت های مربوط به   
کارهای محوری منطقه کسب و 
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آغاز عملیات اجرایی آماده سازی اراضی مسکونی شمالی و صنعتی )320 هکتار( ●
کریکت )فاز یک دهکده ورزشی پیلبند( ● آغاز عملیات احداث استادیوم 
کارگاهی به تجاری و تراس بهشت ● شروع عملیات احداث مسیر ارتباطی پیکره 
کز جامع سالمت )دو مرکز جامع سالمت و یک مرکز اورژانس( ● آغاز عملیات احداث مرا
تکمیل بازنگری طرح جامع منطقه و تصویب طرح ●
تکمیل طرح تفصیلی پیکره هفتم و تصویب طرح ●
تهیه طرح و برگزاری مناقصه احداث انبار 8000 متر مربعی ●
طراحی مجتمع آموزشی دانا و توانا سازمان منطقه آزاد ●
تهیه طرح و برگزاری مناقصه احداث تصفیه خانه ●
تکمیل مطالعات جامع هدایت آب های سطحی منطقه ●
زیست محیطی  ● و  فنی-اقتصادی  توجیه  و  فنی-عملیاتی  امکان سنجی  تکمیل مطالعات 

فرودگاه جدید منطقه
گاه آقایان و بانوان ● طراحی شنا

توسعه منطقه در چارچوب طرح های راهبردی
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کیفیت ساخت و ساز با استقرار نظام مهندسی ساختمان ● ارتقای 
●  ،GIS توسعه سیستم اطالعات جغرافیایی سازمان منطقه آزاد با استقرار سامانه
مدیریت اطالعات هوشمند با راه اندازی آرشیو الکترونیکی ●
کامل سامانه جامع فرآیندهای شهرسازی و درآمد منطقه آزاد چابهار با سامانه زیما ● توسعه و برپایی 
کسب درآمد پایدار با اخذ عوارض پسماند و عوارض نوسازی، تغییر مکانیزم محاسبه عوارض و جرائم پایان کار ●
بهبود سیما و منظر شهری و ساماندهی ترافیک با تفکیک زباله، ساماندهی نخاله، 5 خط اتوبوسرانی ●
بازنگری طرح های شهری )طرح پیکره یکم و تراس بهشت( ●
کمیتی به بخش خصوصی با تشکیل دفاتر خدمات شهر سازی ● گذاری خدمات غیرحا وا
آسیب شناسی و اصالح ضوابط معماری و شهرسازی ●
کانون مهندسان ساختمان مهندسان منطقه آزاد ● راه اندازی 
کاهش مراجعات حضوری ارباب رجوع و تسریع در انجام فرایندها ● راه اندازی درگاه خدمات الکترونیک شهروند به منظور 

راه اندازی درگاه سرمایه گذاری جهت معرفی فرصت های سرمایه گذاری و اراضی  ●
گذاری درپیکره های مختلف منطقه آزاد قابل وا

کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی به منظور تصمیم گیری در  ● تشکیل 
خصوص تخلفات ساختمان و تعیین جرائم متعلقه

اقدامات راهبردی در حوزه شهرسازی
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گاه آقایان و بانوان ● طراحی شنا
کز اقامتی ● شروع احداث 9 واحد مجموعه هتل و مرا
گــردشــگــری، امــکــان اقامتی، رســتــوران هــا و دفاتر  ● کــز خــدمــات  بــر مــرا نــظــارت 

گردشگری کارگروه نظارت بر خدمات  خدمات مسافرتی توسط 
احــداث  ● شامل  هکتار   36 مساحت  بــا  لیپار  گــردشــگــری  مجموعه  ساخت 

زیرساخت ها و بسته های سرمایه گذاری با پیشرفت پروژه 48درصد
گردشگری شهباز با مساحت 48 هکتار ● تکمیل طراحی مجموعه 
گردشگری بلوچ با مساحت 100 هکتار ● تکمیل طراحی مجموعه 

گردشگری با رویکرد حمایت از    توسعه 
بخش خصوصی
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هتل سدس
< <

< <
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گیالن هتل 
< <

< <
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< <

< <

مجموعه 
گردشگری 

لیپار
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ساخت دو مرکز جامع سالمت ●
برگزاری نمایشگاه سالمت به مناسبت هفته سالمت ●
راه اندازی روش اندازه گیری هیستامین با استفاده از تست های سریع آزمایشگاهی االیزا ●
کارگاه آموزشی انجمن صرع با شبکه بهداشت ● مشارکت در برگزاری 
مشارکت در برگزاری همایش انجمن تاالسمی ایران با شبکه بهداشت ●
کانکس سیار دندانپزشکی به مرکز بهداشت و درمان شهرستان چابهار جهت ارائه خدمات رایگان به روستاهای همجوار ● اهدای یک دستگاه 

مسئولیت اجتماعى

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

کارگاه بیمارستان 540 ▪ تجهیز 
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گروه B , G در غالت ● آموزش و راه اندازی روش اندازه گیری آفالتوکسین 
کشاورزی )برنج( از 96 سم به 179 سم ● افزایش تعداد باقی مانده آفت کش های قابل اندازه گیری در محصوالت 
کشاورزی )برنج( ● راه اندازی روش اندازه گیری 96 نوع باقی مانده آفت کش ها در محصوالت 
راه اندازی روش اندازه گیری سوربات پتاسیم و بنزوات سدیم به روش HPLC در نوشیدنی ها ●
● HPLC کافئین در انواع چای و قهوه به روش راه اندازی روش اندازه گیری 
● Lims اجرایی شدن سامانه شبکه ملی آزمایشگاهی

گذاران و تکمیل زنجیره ارزش و تولید منطقه ای: اقدامات اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به سرمایه 
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ارتقای خدمات عمومی سازمان و تقویت پنجره واحد:

کارکنان )نظام 360 درجه( ● نظام ارزشیابی 
● )ISO 9001-2015( کیفیت ادامه پیاده سازی سیستم مدیریت 
● )ISO 9001-2015( کیفیت ایزو انجام فازهای 1 و 2 و 3 استقرار نظام مدیریت 
توسعه زیر ساخت های ارتباطی بین ساختمان های اداری ●
استقرار سامانه های پنجره واحد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، شامل سامانه جامع   ●

گمرکی- صنایع - ثبت شرکت ها
استقرار سامانه هایGIS -آتش نشانی- حقوقی و امور قراردادها- بودجه- بازرگانی ●
توسعه فضای اطالعاتی سازمان از 14 ترابایت به 60 ترابایت ●
ایجاد سایت پشتیان جهت  Backup  اطالعات ، انتقال و سوییچینگ ●
● 100MB 50 بهMB ارتقای پهنای باند ارتباطی از
کاربردی و 240 نفر ساعت شرکت  ● 13438 نفر ساعت برگزاری دوره آموزشی تخصصی و 

در سمینارها و همایش های مختلف
اصالح ، بهبود و مکانیزاسیون فرآیندها ●
کردن شرح وظایف پست های سازمان)301 پست سازمان( ● تنظیم، اصالح و نهایی 

شفافیت و بهبود مستمر  

شفاف سازی و مدیریت 
درآمد و هزینه

کاهش 
ریسک تحقق

درآمدی

مدیریت 
اسنادی و اصالح 

قراردادها

اصالح 
و پایدارسازی 
سبد درآمدی

بهینه سازی
و افزایش بهره وری 

هزینه کرد

وصول مطالبات و ارجاع به حقوقی 
سال های 96 الی 98 

389,000,000,000

196,000,000,000

258,000,000,000

سال 1398

سال 1397

سال 1396
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نقشه راه سازمان منطقه آزاد چابهار در مسیر بهبود عملکرد

شفاف  سازی و 
مدیریت درآمد و 

هزینه

بهبود سازمانی 
و مدیریت جامع

عملکرد

توانمندسازی و 
ساماندهی 
منابع انسانی

هوشمندسازی 
سازمانی

طرح ها
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سازمان مسئولیت پذیر اجتماعی 
نظیر  مواردی  به  دادن  اولویت  با  و  ویژه  توجه  با  چابهار،  آزاد  منطقه  سازمان 
همواره  محلی  جامعه  توانمندسازی  و  پرورش  و  آموزش  درمان،  و  بهداشت 
کوشیده است نقش مسئولیت اجتماعی خویش را در این خصوص به نحوی 
و  تهران  دانشگاه  کمک  با   1398 ســال  در  به طوری که  نماید؛  ایفا  شایسته 
به  موفق  کشور  آزاد  مناطق  سایر  میان  از  استانی،  و  محلی  صاحب نظران 
گردید و در طول چند سال  تدوین سند مسئولیت اجتماعی سازمانی خویش 
اخیر با ظرافت و دقتی مثال زدنی به آن جامع عمل پوشانده است. این سند 
و  محیط زیست  توانمندسازی،  بهداشت،  آمــوزش،  اصلی  محور   5 مبنای  بر 
گردیده  نیز تعریف  برنامه ها  گردشگری هدف گذاری شده است. در این راستا 
معیشت  و  زندگی  بر  مستقیم  اثــر  ســازمــان،  فعالیت های  براساس  بتوانیم  تا 

باشیم. داشته  مردم 

در  کنون  تا که  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  شاخص  اقدامات  از  دیگری  بخش 
جامعه  نیازهای  احصای  و  رفع  است،  داده  انجام  اجتماعی  مسئولیت  راستای 
کاهش  و  کنترل  و  اجتماعی  مسائل  به  مــی تــوان  آن  جمله  از  که  اســت  محلی 
همجوار،  نواحی  اصلی،  سرزمین  در  اجتماعی  معضالت  از  ناشی  بزهکاری های 
حاشیه نشینی،  آســیــب پــذیــر،  اقــشــار  از  حمایت  حمایتی،  نــهــادهــای  بــه  کمک 

برنامه های ورزشی،تفریحی و سرگرمی اشاره نمود.

جلب مشارکت جوامع محلی  
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انتخاب سازمان منطقه آزاد چابهار به عنوان سازمان مسئولیت پذیر اجتماعی ▪
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و ▪  علمی  مسابقات  بــرگــزاری  در  مــشــاركــت 
المپیادهای دانش آموزی و دانشگاهی شامل:

اعزام خانم یسرا سلیمانی در مسابقات جهانی محاسبات  ●
کسب مقام اول جهانی برای  کامبوج و  کشور  ذهنی 2019 

سومین سال پیاپی          

ــرد ▪  ــکـ ــا رویـ ــ مــســئــولــیــت هــای اجـــتـــمـــاعـــی ب
حمایت های اجتماعی

منطقه  ● پــیــرســهــراب  ــه روزی  ــان شــب مجتمع  عملیات  ــاز  آغـ
دشتیاری

توانمند سازی جوامع محلی و سازمان های مردم نهاد ●

کنترل معضالت و آسیب های اجتماعی ● پیشگیری و 

حمایت از اقشار آسیب پذیر ●
بیماران تحت درمان مرکز ترک  ● از هزینه  پرداخت بخشی 

اعتیاد بهشت سالمت بانوان
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خیمه شب بازی  ● نمایش  سیصد  اجــرای 
فــرهــنــگــی و  ــز  ک مــرا ــدارس و  ــ م ســنــتــی در 
در  کنارک  و  چابهار  شهرستان  آمــوزشــی 
و  فرهنگ  خــانــه  بــا  تفاهم نامه  راســتــای 

مانا هنر 
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گذاری زمین جهت احداث بیمارستان ● وا
بیـــمارستـــان   ● جهت  آنـــژیوگرافی  دستـــگاه  خرید 

امام علی)ع(
نیاز جامعه  ● با  متناسب  و درمان  بهداشت  توسعه 

محلی و فعاالن محلی و فعاالن اقتصادی
هفته  ● مناسبت  بــه  ســالمــت  نمایشگاه  بـــرگـــزاری 

سالمت
انجمن صرع  ● آموزشی  کارگاه  برگزاری  مشارکت در 

با شبکه بهداشت
تاالسمی  ● انجمن  همایش  بــرگــزاری  در  مشارکت 

ایران با شبکه بهداشت
دندانپزشکی  ● سیار  کانکس  دستگاه  یک  اهــدای 

به مرکز بهداشت و درمان شهرستان چابهر جهت 
ارائه خدمات رایگان به روستاهای همجوار

مسئولیت اجتماعى

با ▪  اجتماعی  مسئولیت های 
رویکرد بهداشت و درمان
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مسئولیت های اجتماعی با رویکرد توسعه ▪ 
گردشگری

گــردشــگــری در  ● ایــجــاد و ســامــانــدهــی زیــرســاخــت هــای 
گردشگری روستاهای هدف 

گردشگری ● طراحی و اجرای عملیات آماده سازی پیکره 
کارگاه های  ● )بــرگــزاری  محلی  جوامع  توسعه  و  ارتــقــای 

آموزشی نوین(
جهت  ● ــالق  خ صنایع  و  هنر  عــالــی  مــدرســه  راه انـــــدازی 

برگزاری دوره های آموزشی طراحی لباس
راه اندازی کارگاه هنرهای تجسمی جهت هنرمندان بومی ●
فعالین  ● ــزایــی  ــوان اف ت آمــوزشــی  ٢١ دوره هــــای  بــرگــزاری 

گردشگری و جوامع محلی  
با برگزاری  ● گردشگری شهری و توزیع سفر  بر رونق  تمرکز 

گردشگری   17 رویداد مهم 
گردشگری  ● مهم  جــاذبــه هــای  معرفی  مــحــتــوای  تولید 

جهت ارائه در رویدادهای ملی و بین المللی 
ارتقای  ● باهدف  گردشگری  حــوزه  فرآیندهای  اصــالح 

سطح کیفی خدمات 
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تنظیم،اصالح و تصویب نهایی شرح و ظایف جدید حوزه گردشگری  ●
 صدور 100 گواهینامه مهارتی صنایع دستی براساس استانداردهای  ●

آموزشی مرتبط  
گردشگری سازمان  در 6 رویداد مهم  ● حضورصنعتگران و فعالین 

گردشگری ملی و بین المللی 
تهیه و تدوین استاندارد پخت 93 غذای بومی و محلی با هدف  ●

گردشگری غذا توسعه 
مشارکتی  ● همایش  ــرگــزاری  ب و  درمــانــی  توریسم  توسعه  بــر  تمرکز 

گردشگری سالمت 
برگزاری ٤ دوره نحوه صدور مجوزها، استاندارد سازی تاسیسات  ●

گردشگری ویژه پرسنل  

بــا  رویــکــرد   آموزشی و ▪  مسئولیت های اجتماعی 
فرهنگی

کماالن ● ساخت خانه فرهنگ 
حال  ● )در  روستایی  کتابخانه های  تجهیز  و  احداث  عملیات  آغاز 

ساخت( و تحت پوشش قرار دادن 20 روستا
تجهیز مدارس ●
برگزاری دوره توانمندسازی معلمین و تقویت بنیه علمی دانش آموزان ●
و  محروم  ● مستعد   تحصیلی  به  دانش آموزان  کمک هزینه  اعطای 

چابهار و مناطق جنوبی استان جهت تحصیل در دبیرستان دانا و 
توانا دانشگاه بین المللی چابهار

کنارک )13مدرسه( ● تکمیل مدارس نیمه تمام شهرستان چابهار و 

مسئولیت اجتماعى
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منطقه ▪  تاریخ  و  فرهنگ  تقویت  و  ترویج  توسعه، 
شامل:

حمایت از چاپ مجموعه پژوهش های ایران شناسی و فرهنگ ویژه  ●
کتاب( سیستان و بلوچستان )3جلد 

جاذبه های  ● عکس  مجموعه   ( ملل  دروازه  کتاب  چــاپ  و  تدوین 
گردشگری و فرهنگی منطقه مکران(

کتابخوانی رضوی ● مشارکت در برگزاری نهمین جشنواره 

از ▪  حــفــاظــت  ــرد  ــک روی ــا  ب اجــتــمــاعــی  مسئولیت های 
محیط زیست

حفاظت از محیط زیست منطقه آزاد شامل پایش، احیاء و بازسازی  ●
ک پشت های دریایی ریف مرجانی خلیج چابهار، پایش زیستگاه ال

کارگاه های آموزشی زیست محیطی ● برگزاری 
گواتر ● کسازی سواحل از درک تا  اجرای طرح پا
کشاورزی روستای تیس ● انجام طرح مطالعاتی شناخت میراث 
مطابق  ● گواتر  خلیج  و  باهو  خور  بین المللی  تاالب های  از  حفاظت 

کل حفاظت محیط زیست استان  تفاهم نامه فیمابین سازمان و اداره 
سیستان و بلوچستان

مسئولیت اجتماعى
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مسئولیت های اجتماعی با رویکرد ورزشی▪ 
میزبانی مسابقات بین المللی شطرنج جام فجر  ●
حمایت از ورزشکاران ملی استان جهت حضور در مسابقات ملی  ●

و بین المللی
خرید چمن مصنوعی جهت 12 زمین فوتبال ●
کریکت( ● تکمیل دهکده پیلبند )ساخت ورزشگاه 4هزار نفری 
توانمندسازی مربیان در رشته های مختلف ●
کریکت  ● مسابقات  بــرگــزاری  شامل  کریکت  ورزش  از  حمایت 

کریکت بانوان با حضور 5 استان،  چهارجانبه،  برگزاری مسابقات 
کریکت )زیر 19 سال( و اعزام آن  برگزاری اردوی انتخابی تیم ملی 

کشور امارات به مسابقات بین المللی غرب آسیا 
حمایت از ورزش هــای آبی  و ساحلی شامل تــدارک و آماده سازی  ●

تیم فوتبال ساحلی جهت حضور در لیگ دسته یک کشور )برگزاری 
آنها(، بــا  ــرارداد  ــ ق انعقاد  و  مربی  جــذب  و  چهارجانبه   مسابقات 

مسئولیت اجتماعى
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جهت  مــوج ســواری  رشته  در  ملی  تیم  انتخابی  اردوی  بــرگــزاری 
کشور ژاپن حضور در مسابقات جهانی 

گینس ● چابهار ثبت رکوردجهانی 
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مشاركت 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 هزینه های فیلم مستند با موضوع محیط زیست ●
مشارکت در تأمین هزینه های تولید فیلم مستند زندگی بانوان در حاشیه تاالب صورتی ●
  برگزاری جشنواره تئاتر استانی »سردار دل ها« ●
کنارک ● راه اندازی اولین تماشاخانه سیار خیمه شب بازی با 300 اجرا در روستاهای چابهار و 

مسئولیت اجتماعى
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دبیرستان دانا و توانا  
حوزه  در  چابهار  آزاد  منطقه  اقدامات  شاخص ترین  از  یکی 
و  راه انـــدازی  اجتماعی،  مسئولیت های  رویکرد  با  و  آمــوزش 

حمایت از روند فعالیت دبیرستان دانا و توانا بوده است. 

بین المللی ▪  دانشگاه  توانا  و  دانا  دبیرستان  مأموریت 
چابهار:

دبیرستان شبانه روزی دانا و توانا دانشگاه بین المللی چابهار به منظور فراهم 
نمودن زمینه توسعه تعلیم و تربیت بر مبنای اصول و ارزش های آموزش و 
توانایی های  و  استعدادها  بروز و ظهور  زمینه سازی  و  با شناسایی  پرورش 
دانش آموزان مناطق محروم جنوب استان سیستان و بلوچستان به عنوان 
سرمایه های اجتماعی این خطه از میهن عزیزمان در دوره متوسطه دوم 

درسال 96 تأسیس شده است. 
دانــش آمــوزان  از  حمایت  با  چابهار  صنعتی  تجاری،  آزاد  منطقه  سازمان 
مستعد و نخبه حوزه چابهار و شهرستان های همجوار و سایر نقاط جنوب 
هر  می باشند،  روستایی  و  بی بضاعت  خانواده های  از   

ً
عمدتا که  استان 

مورد  را  مناطق  این  نخبه  دانــش آمــوزان  از  تعدادی  آزمــون  طریق  از  ساله 
دغدغه های  از  دور  به  و  متفاوت  مسیری  در  تا  می دهیم  قــرار  حمایت 
و  علمی  نهند  پیشرفت  راه  در  قــدم   ... و  اجتماعی  خــانــوادگــی،  مالی، 

مسئولیت اجتماعى

آینده  در  و  کنند  بارور  توانایی هایشان  به  توجه  با  را  استعدادهایشان 
گیرند. کشور قرار  کسب دانش و تخصص الزم در خدمت توسعه  با 

دبیرستان دانا و توانا با توجه به چشم انداز و اهداف طراحی شده آن و 
حمایت ها و رویکرد آموزشی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار 
و دانشگاه بین المللی در بلند مدت می تواند مکانی برای بارور نمودن 
مناطق  محروم  و  مستعد  و  نخبه  دانــش آمــوزان  نهفته  استعدادهای 
جنوبی این استان باشد و رشد و توسعه پایدار را از طریق تربیت نیروی 
برای مردم  اقتصادی،  نیاز در بخش های مختلف  متخصص و مورد 

این سرزمین به ارمغان آورد.
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#كرونا_را_شكست_می_دهیم

فرهنگ  ترویج  تنها  نه  خود،  اجتماعی  مسئولیت های  به  تعهد  راستای  در  و  جامعه  به  مسئول  سازمان  یك  عنوان  به  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 
کرد. گسترده ای را برای حفط سالمت مردم شهرستان و استان عملیاتی  که اقدامات  کار قرار دارد،  #در_خانه_می مانیم را در دستور 

كز درمانی▪  حمایت از مرا
که  زابل  و  زاهدان  از  )به غیر  بلوچستان  و  کز درمان بستر شهرستان های استان سیستان  بیمارستان ها و مرا اقالم بهداشتی در  رایگان  توزیع   .1

تولیدی اقالم بهداشتی دارند(
کرونا 2. تخصیص مبلغ 35میلیارد ریال به شبکه بهداشت و درمان شهرستان چابهار برای راه اندازی بخش غربالگری بیماری 

کنین منطقه آزاد در دانشگاه بین المللی منطقه آزاد چابهار 3. راه اندازی مرکز غربالگری و معانیه سا
4. در اختیار قراردادن مجموعه های اقامتی و ورزشی و نمایشگاهی به ستاد کرونای شهرستان چابهار جهت راه اندازی مرکز قرنطینه در مواقع ضروری

کرونا  اقدامات ستاد پیشگیری و مقابله با 
در منطقه آزاد چابهار
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5. راه اندازی نقاهتگاه در سالن نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد چابهار با ظرفیت 130 نفر
کرونا در دبیرستان دانا و توانا 6. تجهیز مرکز غربالگری بیماری 

كسب وكارها▪  حمایت از 
1. دادن مهلت پرداخت چک ها و بدهی ها به تجار تا پایان اردیبهشت ماه 1399

کلیه فروشگاه ها اعم از عرضه مواد غذایی، میوه و نانوایی پیک موتوری رایگان  2. برای 
تعیین شد تا از تردد غیر ضروری مشتریان و اهالی پیکره مسکونی جلوگیری شود

اطالع رسانی و فرهنگ سازی ▪ 
شهرستان  ستاد  با  همکاری  و  چابهار  آزاد  منطقه  کرونا  بیماری  با  مقابله  ستاد  تشکیل   .1

چابهار و برگزاری جلسات مشترک  
کت با موضوعات پیشگیری از  گاهی شهروندان با چاپ بنر، پوستر و ترا 2. باالبردن سطح آ

کرونا و توزیع در سطح منطقه و شهرستان چابهار بیماری و درمان 
کلیه  3. برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی با همکاری بهداشت و درمان شهرستان برای 

اتباع چینی فعال در سطح منطقه
4. فعال سازی دو مرکز اطالع رسانی و آموزشی در سطح منطقه با همکاری شبکه بهداشت 

و درمان شهرستان چابهار
کرونا استان به معاونت ها و حوزه های مختلف سازمان  5. ارسال دستورالعمل های ستاد 

کشور  کل  کردن بندهای مرتبط و هماهنگ با  به منظور اجرایی 
کالس های آموزش بهداشت برای همکاران، نیرو ها و شرکت های طرف قرارداد  6. برگزاری 
کرونا و ضدعفونی سطوح، درب های خروج، انبار  با سازمان جهت پیشگیری از بیماری 

کانتینری، انبار مسافری، انبار تجاری و سردخانه محوطه 
کلیپ های  فوتونیو،  طریق  از  بهداشتی  هشدارهای  خصوص  در  روزانــه  اطالع رسانی   .7

کوتاه، اینفوگرافی، موشن گرافی، ندای بهار و باز نشر اخبار 
کوتاه موبایلی 8. برگزاری جشنواره فیلم 
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تهیه، تولید و توزیع اقالم بهداشتی ▪ 
گان و لباس بیمار کارگاه تولید ماسک،  1. راه اندازی چهار 

کارگاه تولید مواد ضدعفونی کننده دست بر پایه الکل 2. راه اندازی چهار 
3. راه اندازی خط تولید آب ژاول 

مواد  عرضه  و  آمــوزش  خدمت رسانی،  بــرای  مردم نهاد  سازمان های  با  همکاری   .4
کنان حاشیه شهر چابهار ضدعفونی کننده بین سا

منطقه  اصلی  میدان  در  بهداشتی  محصوالت  مستقیم  ارائه  فروشگاه  راه انــدازی   .5
آزاد چابهار 

 

كن عمومی▪  كردن اما پیشگیری شیوع و ضدعفونی 
1. پیگیری اختصاص الکل به شرکت های تولیدکننده در منطقه آزاد

پیکره  و  دانشگاه ها  اداری،  ساختمان های  عمومی،  کن  اما مــداوم  ضدعفونی   .2
بحران  ستاد  اولویت  با  چابهار  شهرستان  و  تیس  روستای  آزاد،  منطقه  مسکونی 

شهرستان چابهار
کز کز تجاری منطقه و ضدعفونی این مرا کلیه مرا 3. تعطیلی 

از  شهروندان  کلیه  ورود  کنترل  به  منظور  آزاد  منطقه  شمالی  گیت  کردن  مسدود   .4
سمت پلیس راه شهرستان چابهار و عبور از مرکز غربالگری در ورودی شهر

5. اجرای طرح دورکاری پرسنل
6. تعطیلی دانشگاه بین المللی منطقه آزاد چابهار

7. راه اندازی ایستگاه ضدعفونی خودروهای ورودی به منطقه و روستای تیس 
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کز اقامتی و بوم گردی های سطح منطقه کلیه هتل ها و مرا 8. تعطیلی 
9. اجرای طرح تشدید اقدامات بهداشت محیط و حرفه ای در مقابله با ویروس 

کرونا در سطح منطقه مطابق با دستورالعمل وزارت بهداشت
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اقــــام اهــدایــی 
درمانی  مراکز  به 
ســوی  از  اســتــان 
آزاد  ــه  ــقـ ــطـ ــنـ مـ

چابهار

اهدای محلول 
ضدعفونی كننده

اهدای ماسك سه الیه 
N95 جراحی و

اهدای لباس ایزوله

اهدای گان معمولی

اهدای دستكش

900اهدای شیلد
عدد

20هزار و 
130جفت

 917
دست

 335
دست

21هزار و 
550عدد

36هزار و 
800لیتر

342هزار 
میلی لیتر

اهدای آب  ژاول
یك درصد و پنج درصد
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محصوالت تولیدی در منطقه آزاد ▪ 
كرونا چابهار برای مقابله با 

تولید مواد ضدعفونی 
كننده بر پایه الكل از 30 

میلی لیتر تا یك لیتر
50.600

عدد

15.000
عدد

82.000
لیتر

104.000
عدد

37.600
عدد

تولید آب ژاول یك 
درصد و پنج درصد

تولید ماسك

تولید مواد ضدعفونی 
كننده بر پایه غیرالكلی 

250میلی لیتر

تولید لباس ایزوله، گان یكبار مصرف، گان جراحی 
اتاق عمل، شان پارچه ای و ست كامل لباس بیمار
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پرداخت های فرهنگی اجتماعی )میلیون ریال(

كمک به نهادهای حمایتی )میلیون ریال(

45.645

3.800

64.500

4.110

58.998

3.121

1397

1397

1396

1396

1398

1398
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12

3

6 5 5

23

12

9
10

12
11

20

5

25

11

1398               1397               1396برنامه های حمایتی و مشاركتی در حوزه اجتماعی

حمایت در بخش 
مدارس )مورد(

مشارکت در طرح های 
پیشگیرانه در زمینه 

سوءمصرف مواد و اجرای 
طرح های مواد مخدر )مورد(

حمایت از نهادها و اقشار 
آسیب پذیر )مورد(

پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی )مورد(

حمایت و توانمندسازی 
جوامع و سازمان های 

مردم نهاد )مورد(
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کشور هند  ▪ سفر سفیر  
در تهران به چابهار

15 تیر 98 ▪

گسترش تعامالت بین المللی
بوده  جهان  کشور   12 از  هیأت  سیزده  میزبان  چابهار  آزاد  منطقه   1398 ســال  در 
و  تجار  ســرمــایــه گــذاران،  مسئولین،  دیپلمات ها،  از  متشکل  هیأت ها  ایــن  اســت. 
گسترش تعامالت و با اهداف  که در راستای  کشورها بوده اند  فعاالن اقتصادی این 

کرده اند. اقتصادی، ترانزیتی و سرمایه گذاری به منطقه سفر 



77

در  ▪ افغانستان  کــشــور  سفیر  سفر 
تهران به چابهار

29  آبان 98 ▪

کشور  ▪ سفر والی والیت نیمروز 
افغانستان به چابهار

1▪مرداد▪98▪▪
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حضور هیأت های خارجی در منطقه آزاد چابهار در سال 1398  

برنامه کشور سمت نام شخص / هیأت

کشاورزی و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت و صید صنعتی دیدار با معاون وزیر جهاد  عمان کشاورزی و شیالت عمان به همراه برخی از معاونین و اعضای اقتصادی بخش خصوصی قائم مقام وزیر  حمد بن سعید العوفی

کامپیوتر  دیدار با رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، رئیس دانشگاه بین المللی چابهار و انعقاد تفاهم نامه همکاری و دیدار با رئیس پژوهشکده علوم 
پژوهشگاه دانش های بنیادین آلمان نماینده دانشگاه FHM آلمان حمید دوست محمدیان

کوه های مریخی، اسکله ماهیگیری رمین و بریس و پسابندر، اسکله  کواتر  و جنگل های حرا، سواحل  کارخانه توربافی، بندر شهید بهشتی، سایت پرورش میگوی  بازدید از 
کز تجاری منطقه آزاد،  دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، مدیرعامل محترم شرکت چیدکو و نماینده وزارت امور  کنسروسازی ماران، مرا کارخانه  کنارک،  صیادی پزم و 

کارشناسان شیالت و بخش خصوصی خارجه و  
فیلیپین و ژاپن کشور فیلیپین و ژاپن مدیر عامل شرکت GTV و هیأت همراه از  ----

دیدار با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، مدیر عامل هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی، مدیر عامل توسعه شهید رجایی در تهران لبنان گروه لبنان AGL نشست با نمایندگان  --

دیدار با هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار و مسئولین دولتی در تهران اندونزی کل موسسه توسعه و تحلیل وزارت خارجه معاون مدیر 
دیپلمات وزارت خارجه

آقای سیمورانگیر
)Nelson Simorangkir(

ک سونو آقای ویکا
)Prakoso Wicaksono(

کالنتری و شهید بهشتی کارگاه های تولیدی منطقه آزاد چابهار، مجتمع های تجاری منطقه آزاد چابهار، بنادر شهید  بازدید از فوالد مکران، سایت پتروشیمی توسعه نگین مکران،  
کل سازمان بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان و نشست با رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، مدیر  هند

سفیر هند
وابسته دریایی

دبیر دوم سفارت

گدام دارمندرا
آفتاب احمد خان

کاش وانکده آ

دیدار با رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد چابهار در تهران انگلیس کونومیست از انگلستان خبرنگار ارشد مجله اقتصادی ا نیکالس پلهام
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برنامه کشور سمت نام شخص / هیأت

کشاورزی و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت و صید صنعتی دیدار با معاون وزیر جهاد  عمان کشاورزی و شیالت عمان به همراه برخی از معاونین و اعضای اقتصادی بخش خصوصی قائم مقام وزیر  حمد بن سعید العوفی

کامپیوتر  دیدار با رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، رئیس دانشگاه بین المللی چابهار و انعقاد تفاهم نامه همکاری و دیدار با رئیس پژوهشکده علوم 
پژوهشگاه دانش های بنیادین آلمان نماینده دانشگاه FHM آلمان حمید دوست محمدیان

کوه های مریخی، اسکله ماهیگیری رمین و بریس و پسابندر، اسکله  کواتر  و جنگل های حرا، سواحل  کارخانه توربافی، بندر شهید بهشتی، سایت پرورش میگوی  بازدید از 
کز تجاری منطقه آزاد،  دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، مدیرعامل محترم شرکت چیدکو و نماینده وزارت امور  کنسروسازی ماران، مرا کارخانه  کنارک،  صیادی پزم و 

کارشناسان شیالت و بخش خصوصی خارجه و  
فیلیپین و ژاپن کشور فیلیپین و ژاپن مدیر عامل شرکت GTV و هیأت همراه از  ----

دیدار با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، مدیر عامل هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی، مدیر عامل توسعه شهید رجایی در تهران لبنان گروه لبنان AGL نشست با نمایندگان  --

دیدار با هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار و مسئولین دولتی در تهران اندونزی کل موسسه توسعه و تحلیل وزارت خارجه معاون مدیر 
دیپلمات وزارت خارجه

آقای سیمورانگیر
)Nelson Simorangkir(

ک سونو آقای ویکا
)Prakoso Wicaksono(

کالنتری و شهید بهشتی کارگاه های تولیدی منطقه آزاد چابهار، مجتمع های تجاری منطقه آزاد چابهار، بنادر شهید  بازدید از فوالد مکران، سایت پتروشیمی توسعه نگین مکران،  
کل سازمان بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان و نشست با رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، مدیر  هند

سفیر هند
وابسته دریایی

دبیر دوم سفارت

گدام دارمندرا
آفتاب احمد خان

کاش وانکده آ

دیدار با رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد چابهار در تهران انگلیس کونومیست از انگلستان خبرنگار ارشد مجله اقتصادی ا نیکالس پلهام
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برنامه کشور سمت نام شخص / هیأت

کنارک، دیدار با تجار و فعاالن اقتصادی افغانستان مقیم منطقه آزادچابهار،  دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، فرماندار 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور مدیران، تجار و فعاالن اقتصادی  کالنتری و حضور در شورای  بازدید از تولیدی های منطقه آزاد و اسکله های شهید بهشتی و شهید 

شهرستان چابهار
افغانستان والی نیمروز از والیت های جمهوری اسالمی افغانستان و هیأت همراه سید ولی سلطان

کل بنادر و دریانوردی، دیدار با رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، بازدید از  کالنتری و نشست با مدیر  ح توسعه اسکله های شهید بهشتی و شهید  بازدید از طر
گواتر کوه های مریخی و  نوار ساحلی، 

روسیه مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان روسیه و هیئت همراه سرگئی میلوشکین

دیدار با رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار و مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان در تهران ایتالیا کشتیرانی ونیز ایتالیا گروه حمل و نقل دریایی و  نمایندگان مجموعه  کل  دبیر  گوتی پائولو ماال

دیدار با معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت و صید صنعتی و سرپرست مدیرکل شیالت استان سیستان و بلوچستان ژاپن هیأت ژاپنی متشکل از بخش خصوصی با همکاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

کرزی و تولیدی روغن خودرو، دیدار با رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه  بازدید از پروژه فوالد و پتروشیمی، بازدید از مجتمع های تولیدی نیازی، حکیمی، مطیع اهلل، پروژه 
کالنتری و  ح توسعه بنادر شهید بهشتی و شهید  آزاد چابهار، دیدار با تجار و بازرگانان افغان و اعضای اتاق بازرگانی، دیدار با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار، بازدید از طر

کوه های مریخی تا بریس کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، بازدید از نوار ساحلی و  دیدار با مدیر 
افغانستان سفیر  افغانستان عبدالغفور لیوال

گستر(، نوار  غ، ترنج  کنسروسازی ماران )بندر صیادی پزم(، پروژه فوالد و پتروشیمی، مجتمع های تولیدی منطقه آزاد چابهار )آریا پروفیل، توربافی، پرورش شتر مر بازدید از شرکت 
ح توسعه بنادر  کوه های مریخی، دیدار با رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار، دیدار با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار، بازدید از طر ساحلی تا 

کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان کالنتری و دیدار با مدیر  شهید بهشتی و شهید 
بنگالدش سفیر بنگالدش گوسال اعظم سارکار ا. ف. م. 
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برنامه کشور سمت نام شخص / هیأت

کنارک، دیدار با تجار و فعاالن اقتصادی افغانستان مقیم منطقه آزادچابهار،  دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، فرماندار 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور مدیران، تجار و فعاالن اقتصادی  کالنتری و حضور در شورای  بازدید از تولیدی های منطقه آزاد و اسکله های شهید بهشتی و شهید 

شهرستان چابهار
افغانستان والی نیمروز از والیت های جمهوری اسالمی افغانستان و هیأت همراه سید ولی سلطان

کل بنادر و دریانوردی، دیدار با رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، بازدید از  کالنتری و نشست با مدیر  ح توسعه اسکله های شهید بهشتی و شهید  بازدید از طر
گواتر کوه های مریخی و  نوار ساحلی، 

روسیه مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان روسیه و هیئت همراه سرگئی میلوشکین

دیدار با رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار و مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان در تهران ایتالیا کشتیرانی ونیز ایتالیا گروه حمل و نقل دریایی و  نمایندگان مجموعه  کل  دبیر  گوتی پائولو ماال

دیدار با معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت و صید صنعتی و سرپرست مدیرکل شیالت استان سیستان و بلوچستان ژاپن هیأت ژاپنی متشکل از بخش خصوصی با همکاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

کرزی و تولیدی روغن خودرو، دیدار با رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه  بازدید از پروژه فوالد و پتروشیمی، بازدید از مجتمع های تولیدی نیازی، حکیمی، مطیع اهلل، پروژه 
کالنتری و  ح توسعه بنادر شهید بهشتی و شهید  آزاد چابهار، دیدار با تجار و بازرگانان افغان و اعضای اتاق بازرگانی، دیدار با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار، بازدید از طر

کوه های مریخی تا بریس کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، بازدید از نوار ساحلی و  دیدار با مدیر 
افغانستان سفیر  افغانستان عبدالغفور لیوال

گستر(، نوار  غ، ترنج  کنسروسازی ماران )بندر صیادی پزم(، پروژه فوالد و پتروشیمی، مجتمع های تولیدی منطقه آزاد چابهار )آریا پروفیل، توربافی، پرورش شتر مر بازدید از شرکت 
ح توسعه بنادر  کوه های مریخی، دیدار با رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار، دیدار با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار، بازدید از طر ساحلی تا 

کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان کالنتری و دیدار با مدیر  شهید بهشتی و شهید 
بنگالدش سفیر بنگالدش گوسال اعظم سارکار ا. ف. م. 
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و  ▪  GTV شـــرکـــت  ــل  ــام ــرع ــدی م ســفــر 
کشور فیلیپین و ژاپن  هیأت همراه از 

به چابهار
5  اردیبهشت 98 ▪

امضای تفاهم نامه بین دانشگاه بین المللی  ▪
چابهار با دانشگاه FHM آلمان

19 اردیبهشت 98 ▪
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کشور  ▪ ــه گــذاران  ســفــر ســرمــای
سوییس به چابهار

25 اردیبهشت98 ▪

ــارشــنــاســی  ▪ ک ــیـــأت  ســفــر هـ
بخش  و  یـــونـــیـــدو  ــع  ــای صــن

خصوصی ژاپن به چابهار
8 مهر98 ▪
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در  ▪ عمان  کشور  سفیر  سفر 
تهران به چابهار

27 فروردین 98 ▪

امضای تفاهم نامه بین شرکت  ▪
سرمایه گذاری توسعه تجارت و 
صید صنعتی منطقه آزاد چابهار با 
کشور ژاپن شرکت سرمایه گذار 

 7 اردیبهشت 98 ▪
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کشور بنگالدش در  ▪ سفر سفیر 
تهران به چابهار

13 بهمن 98 ▪

کشور افغانستان در  ▪ سفر سفیر 
تهران به چابهار

29 آبان 98 ▪

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

24 مرداد 98 ▪
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بین المللی  ● دانشگاه  در  چین  و  ایــران  نــوآوری  مرکز  راه انـــدازی 
چابهار

ایجاد دپارتمان توسعه چابهار در دانشگاه صنعتی شریف ●
افتتاح دپارتمان بازی های رایانه ای و پویانمایی ●
افتتاح پارک علم و فناوری مکران ●
افتتاح مدرسه علوم رایانه و برنامه سازی ●
تفتان  ● برقی  شرکت  محصول  ِستیا  برقی  مینی بوس  از  رونمایی 

خودرو
رونمایی از پروژه آنالین هاسپیتال ●
و  ● بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  با  تفاهم نامه 

درمانی ایران
کادمی ایران اسکرچ ● همکاری مشترک با آ
کشاورزی و دفتر خدمات فناوری  ● همکاری سه جانبه با جهاد 

کنترل هوشمند سامانه  های پردازشی نظارت و 
تفاهم نامه با سازمان مدیریت صنعتی ایران ●
جانمایی پردیس علم و فناوری مکران به متراژ 30,000 متر مربع  ●

در منطقه آزاد چابهار
اختصاص زمین و طراحی ساختمان مجتمع آموزشی دانا و توانا ●

دپارتمان بازی های رایانه ای و پویانمایی ▪

انتقال دانش و تکنولوژی
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بازدید مقامات ملی از منطقه
سفر دکتر حسن روحانی رئیس جمهور و هیأت همراه به چابهار  ▪

جهت بازدید از مناطق سیل زده و حضور در جلسه شورای اداری 
استان به ریاست دکتر روحانی

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

و  ▪ مــعــاون علمی  سفر ســورنــا ســتــاری 
فناوری رئیس جمهوری به چابهار 

مرداد98 ▪
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سفر محمدجواد ظریف،  ▪
وزیر امور خارجه به چابهار

خرداد 98 ▪

سفر محمد نهاوندیان، معاون  ▪
اقتصادی رئیس جمهور به چابهار  

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

بهمن 98 ▪

ــر مــیــراث  ▪ ــ ســفــر عــلــی اصــغــر مــونــســان وزی
گردشگری فرهنگی، صنایع  دستی و 

 خرداد 98 ▪
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سفر مسعود سلطانی فر وزیر  ▪
ورزش و جوانان به چابهار 

دی 98 ▪

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

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

دی 98 ▪

کرمی فر، رئیس مرکز  ▪ سفر سیدعلی ا
همکاری های تحول و پیشرفت ریاست 
جمهوری به منطقه آزاد چابهار 

تیر 98 ▪
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سفرهای مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای 
به  کشور  اقتصادی  و ویژه  آزاد  عالی مناطق 

منطقه آزاد چابهار

کنارک ▪ بهره برداری از سالن ترانزیت فردوگاه بین المللی چابهار - 

کمب، چابهار  ▪ افتتاح مدرسه 
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کتاب عکس دروازه بین الملل ▪ رونمایی از 

بهره برداری از پروژه های منطقه ▪
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عالی  شورای  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  سفرهای 
آزاد  منطقه  به  کشور  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 

چابهار

سفر رئیس جمهور ▪

بازدید از مناطق سیل زده دشتیاری ▪
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حضور آیت اهلل محامی نماینده ولی فقیه  ▪
در استان و امام جمعه زاهدان در منطقه آزاد 
چابهار

مرداد 98 ▪

سفر سردبیران و دبیران اقتصادی  ▪
کشور به منطقه  رسانه های سراسری 
آزاد چابهار

اردیبهشت 98 ▪





ــران و  ــ ــمـ ــ عـ
زیر ساخت

<< <<
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طر ح های شهر سازی  
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102

%100

45,437

39,708

33,499

28,625

23,437

23,100

52,489

52,482

6,621

7,239

22,920

17,610

67,412

58,621

%100 %100%100 %100%100 %100

احداث ساختمان 
فرهنگی منطقه

جمع آوری آب های 
سطحی بلوار 85 
متری و باغ نارگیل

احداث و 
بهسازی بخشی 

از معابر

اجرای فاز یک 
خط انتقال آب 

روستای تیس

احداث ایستگاه 
پمپاژ و مخازن 500 

و 1000 مترمکعبی

عملیات تکمیلی 
پروژه های آب و 

فاضالب

خرید و نصب 
تابلوها و پست های 

کمپکت

پیشرفت فیزیکی

مبلغ قرارداد

عملکرد ریالی

)میلیون ریال(پروژه های اجرایی  
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306,398

112,750

5.061

3,403

164,437

90,753

118,428

33,865

173,542

0

50,201

47,253

679,623

117,136

299,000

28,482

%49%48 %100%3%3 %38%15%3

احداث ساختمان 
اداری

احداث مجموعه 
گردشگری لیپار

آماده سازی 
اراضی کد10و 

برق رسانی کد3

احداث مرکز جامع 
سالمت

احداث مسیر 
اتباطی

احداث یادمان 
شهدا

آماده سازی اراضی استادیوم کریکت
مسکونی شمالی و 

صنعتی
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طرح ها و پروژه ها  

پروژه های به بهره برداری رسیده▪ 

هزینهپروژهردیف
)میلیارد ریال(

45ساختمان خانه فرهنگ1

کد23 کد 10 و برق رسانی  50آماده سازی اراضی 

67احداث مخازن بتنی3

23جمع آوری آب های سطحی بلوار 85 متری4

33عملیات اجرایی باقی مانده پروژه های پنج گانه آب و فاضالب5

کمپکت6  20 KV 23خرید حمل و نصب پست

6.6اجرای فاز اول خط انتقال آب روستای تیس7

54بهسازی ترمینال فرودگاه8

52فاز اول احداث و بهسازی بخشی از معابر9

27اجرای فاز اول بهسازی معابر  روستای تیس10

380.6         جمع كل: 
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برآورد اولیهپروژه ردیف
)میلیارد ریال(

350احداث انبارهای سازمان 1

600توسعه و تکمیل شبکه برق 2

98نگهداری شبکه آب و فاضالب3

110 احداث و بهسازی معابر4

102 احداث تصفیه خانه5

40نگهداری و بهسازی سردخانه6

100نگهداری ساختمان و ابنیه شهری7

50نگهداری تاسیسات زیربنایی8

1.450         جمع كل:

گذاری به پیمانکار ▪  قابل  وا

پروژهردیف
هزینه اجرا 
)میلیارد ریال (

164احداث ساختمان اداری مرکزی )فاز یک (1

گردشگری لیپار 2 ح توسعه مجموعه  306طر

کریکت3  679 احداث استادیوم 

299آماده سازی اراضی صنعتی و مسکونی4

118 احداث مسیر ارتباطی5

کز جامع سالمت6 173 احداث مرا

5 احداث یادمان شهدا7

1.744         جمع كل:

در حال اجرا▪ 
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طرح های    مطالعات  انجام  مقایسه 
تفصیلی و آماده سازی

1781
هكتار

1069
هكتار 869

هكتار

9646
هكتار

1620
هكتار

520
68هكتار

صفرهكتار صفر

75-85 75-85 75-8585-95 85-95 85-9595-98 95-1400 95-1400

و  تفصیلی  طرح های  و  باالدستی  اسناد  بــر   منطبق  جامع  طــرح  تهیه 
راستای  در  سازمان  اولویت های  از  پیکره ها  کلیه  بــرای  آمــاده ســازی 
ایجاد زیر ساخت ها و جذب سرمایه گذاری در دولت دوازدهم بوده 

است.

تهیه طرح های تفصیلی اراضیتهیه طرح های آماده سازی اراضیاجرای طرح های آماده سازی اراضی
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توسعه فضای انبار
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میــزان▪
پیشرفت

%100

54
میلیارد ریال

هزینـه اجــــرا

مساحت
متر▪مربع

120
روز

500
نفر

3000

ترمینال فرودگاه بین المللی   
کنارک چابهار - 

ترمینال مسافربری فرودگاه بین المللی 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 
نفر   120 پرواز  هر  ظرفیت  متوسط  با  را  بلعکس  و  بندرعباس 

مسافر دارد. 

به بهره برداری رسیده
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میــزان▪
پیشرفت

45
میلیارد ریال

هزینـه اجــــرا

مساحت
متر▪مربع

 12
ماه

8۹6

کماالن   خانه فرهنگ 
شامل  ● متنوعی  ــادری  ــ ک ظــرفــیــت هــای  ایــجــاد  زمــیــنــه ســاز 

فضاهای فرهنگی - آموزشی
کارگاه هنری و  ● کتابخانه، سالن مطالعه، سالن هنرمندان، 

کالس آموزشی و فضای جنبی )گالری نمایش آثار هنری، 
کافه  فرهنگی،  آثــار  و  کتاب  عرضه  فروشگاه  نگارخانه، 

فرهنگ و هنر(

به بهره برداری رسیده

%100
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آماده سازی بخشی از اراضی مسکونی  
آماده سازی  اراضی مسکونی در شهرک صیاد شامل:

احداث 1000 متر شبکه توزیع آب و 1000 متر  شبکه جمع آوری فاضالب، 
کیلو ولت از ورودی اراضی  تهیه و اجرای سیستم توزیع فشار متوسط 20 
ولتاژ فشار  به  آن  تبدیل  و  مادر  میدان  واقع در شمال  پیکره مسکونی 

کامپکت   ضعیف توسط پست های 
عملیات شامل :

تهیه و اجرای شبکه توزیع فشار ضعیف و شبکه توزیع تلفن برای منازل 
کنتورهای منازل. مسکونی و اجرای تابلوهای فشار ضعیف توزیع اصلی و 

تهیه و اجرای سیستم روشنایی محوطه خیابانی 
کابل کشی  و  برق  تابلوهای  تلفن،  انشعابات  روشنایی،  اجرای سیستم 

کد 3 محوطه بخشی از اراضی 

تاریخ شروع: 1397
تاریخ اتمام: 1398

290
نفر

50
میلیارد ریال

هزینـه اجـرا

به بهره برداری رسیده

14
ماه

58
قطعه▪مسکونی

آماده سازی

%100

میزان▪پیشرفت
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6 7
میلیارد ریال

هزینـه اجـرا

2500
متر▪مکعب

340
هکتار▪سطح▪تحت▪پوشش

احداث ایستگاه پمپاژ و مخازن بتنی به   
ظرفیت 2500 متر مکعب و خطوط انتقال

تکمیل  و  مسکونی  پیکره  زیرساخت های  توسعه  هدف  با  پــروژه  این 
شبکه آبرسانی پیکره سوم احداث شده است. 

کــه 300 هکتــار از اراضــی   2 بــاب مخــزن بــه ظرفیــت 2000 متــر مکعــب 
پیکــره ســوم شــمالی را  تحــت پوشــش قــرار می دهــد.

که مساحتی بالغ بر 40هکتار  از اراضی  یک باب مخزن 500 متر مکعب 
پیکره سوم شمالی را تحت پوشش قرار می دهد. 

کیلومتر احداث سایت و ایستگاه پمپاژ و خط  انتقال آب به طول 4 
این مخازن  در مجموع جمعیتی حدود 28 هزار نفر جمعیت را تحت 

پوشش قرار خواهد داد.
تاریخ شروع: 1397                                   

تاریخ اتمام: 1398

28000
نفر

به بهره برداری رسیده

14
ماه

%100

میزان▪پیشرفت
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تهیه و نصب  پست های  
کمپکت 20کیلو ولت و تابلوهای برق  

کیلو ولت  از نوع پد  کمپکت 20  خرید  حمل  و  نصب 5 دستگاه پست 
کیلو ولت و 5 دستگاه  کمپکت 20  مانتد نیمه روغنی و 16 دستگاه تابلو 

  1250 kVAترانسفورماتور خشک رزینی
رسانی  بــه روز  تجهیزات،  نــوســازی  ــرق،  ب شبکه  تکمیل  و  توسعه  هــدف: 
GIS، صرفه جویی در تعمیر و نگهداری شبکه  با قابلیت  پست های برق 
برق و همچنین ایمنی باال به منظور بهره برداری مطمئن و تسهیل در مانور و 

کابلی بین آنها اتوماسیون پست های زمینی و ارتباط شبکه 
محل اجرا:  پیکره های یکم، دوم و سوم

تاریخ شروع: 1397
تاریخ اتمام: 1398

به بهره برداری رسیده

23
میلیارد ریال

هزینـه اجـرا

6
ماه

%100

میزان▪پیشرفت
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به بهره برداری رسیده

اجرای فاز اول بهسازی معابر و   
آسفالت روستای تیس

طول معبر: 800 متر
ک ک های در مسیر تعریض:92 پال پال

آسفالت: 15000 متر مربع
جدول گذاری: 2000متر 

تایل گذاری: 400 متر
تاریخ شروع: 1397
تاریخ اتمام: 1398

15000
مترآسفالت

2000
متر▪جدول▪گذاری

400
مترمربع▪تایل▪گذاری

27
میلیارد ریال

هزینـه اجـرا
%100

میزان▪پیشرفت

مسئولیت اجتماعى
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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(

110
خانوار

به بهره برداری رسیده

6.6
میلیارد ریال

هزینـه اجـرا

%100

میزان▪پیشرفت

مسئولیت اجتماعى
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احداث 13 باب مدرسه  
به ظرفیت 2500 دانش آموز،  کالس درس  با 83  باب مدرسه  تکمیل 13  و  احداث 
کنارک و منطقه  در راستای توسعه زیر ساخت های آموزشی در شهرستان های چابهار، 
کل  اداره  و  دشتیاری«   به  یــاری  »دســت  مردم نهاد  موسسه  مشارکت  با  دشتیاری 
کار  نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان و سازمان در دستور 

گرفته است. قرار 
 از این تعداد 2 باب مدرسه در سال 98 به بهره برداری رسیده است.

2500
دانش آموز

65
میلیارد ریال

مبلغ مشاركت

83
تعداد كالس

مسئولیت اجتماعى
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جمع آوری آب های سطحی بلوار 85 متری   
با هدف جمع آوری و هدایت آب های سطحی و بخشی 
و جلوگیری  از سیالب های فصلی  ناشی  روان آب های  از 
متری   85 بلوار  در  منطقه  اصلی  مسیر  شــدن  مسدود  از 
که شامل 170 متر  )محدوده باغ نارگیل( اجرا شده است 
بتنی  مترکانال   1200 و  کی  خا کانال  متر   1500 بتنی  کالورت 

می باشد.

به بهره برداری رسیده

23
میلیارد ریال

هزینـه اجـرا

6
ماه

%100

میزان▪پیشرفت
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به بهره برداری رسیده

67
میلیارد ریال

هزینه اجرا

14
ماه

%100

میزان▪پیشرفت

فاضالب  آوری  جمع  شبکه  و  آب  تــوزیــع  شبکه  ــرای  اجـ
پیکره های به سوم جنوبی، تکمیل مخزن 500 مترمکعبی 
و حوضچه فشار شکن 50 مترمکعبی  در جهت تامین آب 

قسمت تجاری
●  18 حدود  کلی  طول  به  فاضالب  آوری  جمع  شبکه  تکمیل 

اراضی پیکره سوم  از  که مساحتی حدود 200 هکتار  کیلومتر 
جنوبی را  تحت پوشش قرار می دهد.

که  ● کیلومتر   15 حدود  کلی  طول  به  آب  توزیع  شبکه  تکمیل 
را   جنوبی  سوم  پیکره  اراضــی  از  هکتار   200 حدود  مساحتی 

تحت پوشش قرار می دهد.
به   ● متر معکبی  از حوضچه فشار شکن 50  اتصال شبکه آب 

که مساحت حدود 90 هکتار  بخش تجاری و ویالهای ویژه 
را تحت پوشش قرار می دهد.

احداث شبکه آب و فاضالب    
تراس بهشت و بخشی از پیکره مسکونی شمالی و جنوبی

450
      هكتار

سطح محدوده 
تحت پوشش
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22000
مساحت

متر▪مربع

فاز یک ساختمان اداری مرکزی سازمان  
 - ستادی  چندگانه  ساختمان های  جایگزین  متمرکز  به صورت  ساختمان   ایــن 
کیفیت بخشی  که باعث سرعت و  عملیاتی فعلی سازمان در حال احداث است 
و  سازمان  این  فعالیت های  با  مرتبط  سرمایه گذاری های  و  اداری  امور  انجام  به 

منطقه می گردد.
که فاز یک مربوط به احداث اسکلت می باشد. الزم به ذکر  است 

164
میلیارد ریال

هزینـه اجـرا

650
نفر

%49

میزان▪پیشرفت

ظرفیت
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360000
مساحت

متر▪مربع

گردشگری لیپار   مجموعه 

306
میلیارد ریال

هزینـه اجـرا

12
ماه

%48

میزان▪پیشرفت

سازمان  توسط  لیپار  هکتاری   36 مجموعه  زیرساخت های  آمــاده ســازی 
اشتغال زایی  و  خصوصی  بخش  سرمایه  ریال  میلیارد   5000 جذب  جهت 

350 نفر  



122

یادمان شهدا  

5
میلیارد ریال

هزینـه اجـرا

میزان▪پیشرفت

9
متر ارتفاع

%50

جنگ  گمنام  شهدای  خاطره  و  یاد  به  نهادن  ارج  به منظور  شهدا  یادمان  المان 
تحمیلی در صحن مسجد پیامبر اعظم )ص( توسط سازمان منطقه آزاد چابهار 

ساخته شده است.
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عملیات اجرایی بخشی از آماده سازی 320 هکتار اراضی مسکونی شمالی
تاریخ شروع پروژه: بهمن 98

تاریخ اتمام فاز سوم: تیر 1400

آماده سازی اراضی  

3.200.000
مساحت

متر▪مربع

299
میلیارد ریال

هزینـه اجـرا

24
ماه

%3

میزان▪پیشرفت

28000
نفر
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پیلبند
 دهکده ورزشی 
منطقه آزاد چابهار

دهکده ورزشی منطقه آزاد چابهار در زمینی به مساحت 40 
بودن  دارا  با  زیبا  مجموعه  این  اســت.  شده  طراحی  هکتار 
گردشگری  مجموعه های ورزشی و رفاهی، در راستای توسعه 

احداث خواهد شد.
کریکت،  ــوم  ــادی ــت ــل: اس ــام ایـــن مــجــمــوعــه ش کــاربــری هــای 
سالن  آبی،  ورزش هــای  سرپوشیده  سالن  فوتبال،  استادیوم 
چند منظوره ورزش های رزمی، هتل، زمین های روباز ورزشی 

خواهد بود.

<< <<
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کریکت دهکده ورزشی پیلبند   ورزشگاه 

کریکت ● استادیوم 
پیمانکار: نسران ●
مبلغ قرارداد: 679 میلیارد ریال ●
تاریخ شروع: شهریور 98 ●
با ظرفیت 4000 نفر و زمین چمن با شعاع  ●

استانداردهای  نوین ترین  با  که  متر   82
زمین های چمن در حال احداث است.

25000
مساحت

متر▪مربع

679
میلیارد ریال

هزینـه اجـرا

%15

میزان▪پیشرفت
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کز سالمت  که یکی از مرا  2 مرکز جامع سالمت و یک ساختمان اورژانس جاده ای 
از  پــروژه بهداشتی و درمانی پس  این 2  احــداث خواهد شد.  در روستای تیس 
احداث و تکمیل به منظور  بهره برداری و استفاده عموم مردم به دانشگاه علوم 

گذار می شود. پزشکی ایرانشهر وا

تاریخ شروع: بهمن 98
تاریخ اتمام: بهمن 99

180
میلیارد ریال

هزینـه اجـرا

14
ماه

2578
مساحت

متر▪مربع

%3

میزان▪پیشرفت

مسئولیت اجتماعى

مرکز جامع سالمت  
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تبدیل چابهار به قطب ترانزیت ●
کشور ● تبدیل چابهار به قطب اصلی رشد در جنوب شرق 
بسترسازی مناسب برای جذب فعالیت های اقتصادی ●

بازنگری طرح جامع  

14000
هکتارمساحت

15
میلیارد ریال

هزینـه مطالعات

اراضی  از  هکتار   14000 در  سال   25 از  پس  جامع  طرح  بازنگری 
10ســالــه  چــشــم انــداز  و  بــرنــامــه  تهیه  اهمیت  بــه  بــاتــوجــه  منطقه 
که در طرح مذکور مهم ترین اهداف اقتصادی  سازمان انجام شد 

برای چابهار عبارتند از :
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صد  و  هــزار  دو  مساحت  به  مــحــدوده ای  در  ششم  پیکره 
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 
که توسط بخش  پهنه تعداد 70 پروژه بزرگ سرمایه گذاری 

خصوصی تعریف شده  است.
ــری هــای اقــامــتــی،  ــارب ک ــه گــذاری شــامــل  بــســتــه هــای ســرمــای

فرهنگی، تفریحی، تجاری و ورزشی است.

گردشگری پیکره ششم   طرح 
کشور و برنده  طرح برتر شهرسازی در سال 98 در 

جایزه ی شهرسازی

2100
هکتارمساحت

15
میلیارد ریال

هزینـه مطالعات
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مقیاس  در  غــیــرآالیــنــده  صنایع  توسعه  هفتم،  پیکره  طــرح  از  هــدف 
از  را  اولیه خود  ک و مواد   خورا

ً
ترجیحا بتواند  که  بوده است  متوسطی 

از طریق  را  نماید و بخش عمده محصوالت خود  پیکره هشتم تغذیه 
کند. بندر، صادر 

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

تصویب رسید.

تهیه طرح تفصیلی پیکره هفتم  

1100
هکتارمساحت

کاربری▪صنایع▪متوسط

3.3
میلیارد ریال

هزینه مطالعات

%100

پیشرفت▪مطالعات
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کشور باسطح 6200 هکتار در طرح جامع سازمان جانمایی شده است. پیکره هشتم به عنوان یکی ازبزرگترین پهنه های صنعتی 
کمک شایان  کارگر به بهبود ساختار اشتغال منطقه ای  پیکره هشتم درافق طرح، با جذب مستقیم چندین هزار نفر مدیر، متخصص و 

کرد و غیر مستقیم نیز هزاران شغل پدید خواهد آورد. خواهد 
لجستیک پارک در این پیکره تعریف شده و این طرح در سال 98 به تصویب رسیده است.

تهیه طرح تفصیلی پیکره هشتم  

6200
هکتارمساحت

کاربری▪استقرار▪
صنایع▪بزرگ

4.6
میلیارد ریال

هزینـه مطالعات

%100

پیشرفت▪مطالعات
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گاه   طراحی شنا
زیربنا: 10,650 مترمربع ●
زیربنای رستوران ها: 2370 متر مربع ●
پارکینگ:5720 متر مربع ●
طول مسیر دسترسی: 2270متر ●
مجموعه شناصصگاه متشکل از دو بخش مستقل آقایان و بانوان با  ●

فضاهای الزم  در بنایی مستقل می باشد.

7
هکتارمساحت

3
میلیارد ریال

هزینـه مطالعات

%100

پیشرفت▪مطالعات
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برنامه توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی  

بسته سرمایه گذاری در بخش104
گردشگری:  

۷0بسته
پیکره ششم 

گردشگری
 شامل:مجموعه هتل ها، 

گردشگری نمک،  شهر بازی، 
ورزش های بادی و پروازی، 

گردی، خدمات  اقامتگاه بوم 
تجاری، پایانه سفر های دریایی

5بسته
گردشگری    مجموعه 

بلوچ
شامل: مجموعه متل ها، سایت 

گاندو تفریحی، پرورش 

16بسته
گردشگری  مجموعه 

لیپار
فروشگاه،  فــانــوس،  هتل  شامل: 
مــجــمــوعــه تــفــریــحــی و تـــجـــاری و 
و  کافی شاپ  طبقاتی،  پارکینگ 
رستوران مطبق، دکه اغذیه سبک، 
مجموعه کافی شاپ ها، مجموعه 
مجتمع  و  سینما  رســـتـــوران هـــا، 
کلوپ  فرهنگی، اسکله اقیانوس، 

تفریحی، کلبه غواصی

1۳بسته
گردشگری  مجموعه 

شهباز
کــایــت ســواری،  شــامــل: نــظــرگــاه 
رســتــوران  بــاغ  تفریحی،  جــزیــره 
کـــوهـــســـتـــان و  ــل  ــ نــــارگــــیــــل، پـ
کمپ  تفریحی،  مجتمع  دریـــا، 
کمپ بوم گردی  گواوا،  بوم گردی 

خوشه، پینت بال



136



137

فصل 
توسعه

<< <<
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را  مزیت هایش  كــه  اســت  اقــتــصــادی  بــرنــده،  اقتصاد 
همان  بر  تکیه  با  و  می  كند  تقویت  را  آن  هــا  كــرده،  پیدا 
بازار رقابت می رباید. قرار  را در  گوی سبقت  مزیت ها، 
گرفتن در موقعیتی استراتژیك، نزدیك ترین راه دسترسی 
ظرفیت های  آزاد،  آب های  به  میانه  آسیای  كشورهای 
مزیت های  این ها  همه  و...  گردشگری  توسعه  عظیم 
معادالت  در  چابهار  بــرنــده  بــرگ  امــا  هستند؛  چابهار 
كتوری  فا ایــن هــاســت،  همه  از  فــراتــر  چــیــزی  اقــتــصــاد، 
حمل ونقل،  نــهــاد.  آن  بــر  رقابتی  مزیت  نــام  بــتــوان  كــه 
شدن  نزدیك  با  كه  است  چابهار  رقابتی  مزیت  همان 
چون  قیمت  تعیین كننده  جهانی  كتورهای  فا دیگر  به 
دسترسی به منابع اولیه، هزینه تولید و بازارهای فروش، 
و  بــر ظرفیت ها  تکیه  بــا  چــابــهــار  اســـت.  ــده  نــمــایــان ش
چشمگیری  سهم  می تواند  حمل ونقل  زیرساخت های 
در صحنه تجارت جهانی داشته باشد. ایده راه اندازی 
مزیت  همین  تقویت  هدف  با  چابهار  فرودگاهی  شهر 

گرفته است.  رقابتی شکل 
اهــداف،  بــر  دارد  اجمالی  نگاهی  پــیــش رو  صفحات 

پروسه ایده پردازی و اجرای شهر فرودگاهی چابهار. 

شهر فرودگاهی چابهار؛ تمركز بر مزیت رقابتی
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اسناد باالدستی و یك ضرورت تاریخی ●
که چابهار  گذشته و تاریخچه منطقه آزاد چابهار نشان می دهد  نگاهی به 
با یك سابقه مطالعاتی روشن تبدیل به منطقه آزاد شده است. در سند 
بازرگانی  و  تجارت  را  کشور  شرق  توسعه  کارکرد  مهم ترین  شرق  توسعه 
موتور  واقع  در  شده،  متصور  چابهار  برای  که  را  نقشی  و  کرده  مشخص 
کند. از سوی دیگر در  کشور پمپاژ  که توسعه را به شرق  یا محرکی است 
کشور، چابهار به عنوان یك نقطه حساس  مطالعات سند جامع لجستیك 
تعریف شده و حتی عنوان شهر لجستیکی بر آن اطالق شده است. در 
که انتخاب چابهار به عنوان یکی  کشور چهار شهر لجستیکی تعریف شده 
از آن ها نشان دهنده سطح باال و اهمیت جدی این بندر در حوزه حمل 

و نقل و لجستیک است.

کلیدی تعیین قیمت ● کتور  فا
هم زمان با پررنگ شدن محاسبه هزینه حمل ونقل در قیمت تمام شده، 
کرده  گسترده و واقعی چابهار در عرصه بازرگانی جهانی نمود پیدا  ظرفیت 
که می  تواند هاب  گرفته  است. چابهار در نقطه ای استراتژیك از جهان قرار 
کمترین هزینه  کاال و مسافر در منطقه باشد و حتی شرق دور را با  حمل ونقل 
گفت فعالیت  کند. حتی می توان  به آسیای میانه، روسیه و یا اروپا متصل 
که قیمت حمل و  کرد  منطقه آزاد چابهار  از  زمانی توجیه اقتصادی پیدا 

کاال شد.  کلیدی تعیین قیمت  کتور  نقل به عنوان فا

حمل ونقل ترکیبی ●
کرده،  که اهمیت شهر فرودگاهی چابهار را بیش از پیش  کتور دیگری  فا
مفهوم جدیدی در صنعت حمل ونقل به نام حمل ونقل ترکیبی است. 
کردن  مقرون به صرفه  البته  و  حمل  تسهیل  و  تسریع  منظور  به  امروزه 
حمل ونقل  نام  به  شده  اندیشیده  جدیدی  رویه    حمل،  هزینه های 
تا  مبداء  مسیر  کوتاه کردن  برای  می گوید  ترکیبی  حمل  و نقل  ترکیبی. 
گرفت؛  بهره  حمل ونقل  مختلف  وسایل  و  مسیرها  از  می توان  مقصد 
تجارت  توجه  نتیجه  در  شود.  زیاد  بارگیری  و  تخلیه  دفعات  گر  ا حتی 
از  دیگری  نمای  و  شد  بیشتر  ترکیبی  حمل ونقل  مقوله  به  جهانی 

کرد.  ظرفیت های حمل ونقلی چابهار رخ عیان 

کاال و مسافر ● بازار بزرگ ترانزیت 
که توسعه حمل ونقل در چابهار را مزیت می بخشد، بازار  مزیت دیگری 
کرد.  که از طریق چابهار می توان به آن دست پیدا  بزرگ مصرفی است 
که پشت چابهار بازار مصرف 800 میلیون نفری قرار دارد. عالوه  چنان 
از  که  دارد  وجود  چابهار  در  هم  مسافر  ترانزیت  مزیت های  این ها،  بر 
از سوی دیگر صرفه جویی هزینه ها  کوتاه تر می کند و  را  یك سو مسیرها 

را در پی دارد. 

چهار الزام وجودی شهر فرودگاهی   
که الزامی اساسی و نیازی راهبردی برای منطقه آزاد چابهار است.  شهر فرودگاهی نه یك ویترین 

در ادامه چهار الزام ساخت شهر فرودگاهی چابهار فهرست شده است. 
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شهر فرودگاهی و حل دو چالش اساسی  
تردیدی  دارد،  همراه  به  را  بزرگی  مزیت های  چابهار  فرودگاه  راه انــدازی  اینکه  در 
که، نبود شهر فرودگاهی روند تجارت و سرمایه گذاری  نیست. اما نکته عمیق تر آن 
کرده است. دو چالش جدی اساسی در این زمینه  در چابهار را با اختالل مواجه 

را از نظر می گذارنیم. 

فرودگاه نظامی  ●
فعلی  فرودگاه  بودن  نظامی  دارد،  فرودگاهی  حوزه  در  چابهار  کنون  ا که  چالشی 
کنارك به عنوان یك فرودگاه نظامی  کنارك است. فرودگاه فعلی چابهار و  چابهار و 
کد شده و در بعضی موارد تجار و بازرگانان برای تردد در یك فرودگاه نظامی ممکن 
گاه مانعی برای  بنابراین فرودگاه فعلی خود،  با چالش هایی مواجه شوند.  است 

تردد تجار در چابهار به شمار می رود.

خارج از محدوده منطقه آزاد  ●
محدوده  با  چابهار  و  کنارک  فــرودگــاه  45کیلومتری  فاصله 
سرمایه گذاران  و  تجار  تــردد  بــرای  دیگر  مانعی  آزاد،  منطقه 
بدون  تردد  آزاد،  منطق  در  مهم  اصل  یك  است.  چابهار  به 
بــدون دریافت روادیــد  افــراد  که  ــد اســت؛ به این معنا  روادی
از  نهایت  در  و  شــده  وارد  آزاد  مناطق  بــه  می توانند  ــران  ایـ
گرفتن فرودگاه فعلی خارج  مناطق آزاد خارج شوند؛ اما قرار 
از محدوده منطقه آزاد، عماًل این مزیت را از بین برده است. 
که قصد سفر به منطقه آزاد  که بازرگانان خارجی  به این معنا 
چابهار را دارند، به طور مستقیم وارد منطقه آزاد نمی شود و 
وارد  و  گرفته  روادیــد  باید  این منطقه  به  برای سفر  نتیجه  در 

خاك ایران شوند. 
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روند ساخت و توسعه  
وزارت راه و شهرسازی در اسفندماه 97، سازمان منطقه آزاد چابهار را به عنوان 
این  دنبال  به  پذیرفت.  چابهار  فرودگاهی  شهر  ساخت  مجری  و  سرمایه گذار 
کمتر از 6 ماه، موافقت اصولی ساخت فرودگاه را  توافق، منطقه آزاد چابهار در 
کرات ساخت با سرمایه گذارها و پیمانکاران  کرد و در شهریورماه 98 مذا دریافت 
آزاد آغاز شده و  با منابع داخلی سازمان منطقه  کار ساخت فرودگاه  آغاز شد. 
نیاز  تأسیسات مورد  و  کوچك  ترمینال  فرودگاه، یك  باند  اول  فاز  قرار است در 
گرفته  راه اندازی شود. زمان بندی راه اندازی فاز اول فرودگاه نیز 24 ماه در نظر 
که  شده است. فرودگاه چابهار با ایده خدمت رسانی بار و مسافر طراحی شده 
را  بین المللی  فرودگاه  یك  استانداردهای الزم  و  باشد  آزاد  منطقه  در محدوده 
برای ترانزیت مسافر و برنامه های تجاری داشته باشد. وجود این فرودگاه خود 

می تواند محرکی برای توسعه سرمایه گذاری 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

کشیده شود، نه تنها آبادانی به همراه نمی آورد بلکه  فرق چندانی نمی کند دیوار باشد یا فنس؛ وقتی عاریه و تصنعی 
کردند،  که فنس های بلند مرزهای تصنعی منطقه آزاد چابهار را مشخص  خود مانعی می شود برای توسعه. روزی 
که اهالی چابهار هم روی دیدنش را نداشته باشند. اما  گیر شوند  گمان نمی رفت چالش ها آنقدر بزرگ و دست وپا
که یکی از اهدافش توسعه بومی و رونق اشتغال در منطقه  بدبینانه ترین اتفاق ممکن روی داد؛ منطقه آزاد چابهار 
که می شد تلخ ترین تعابیر در رابطه با منطقه آزاد  کرد  کمتر از یك دهه چنان در دیده اهالی چابهار تنزل پیدا  بود، در 

را از زبان اهالی چابهار شنید... .
لیك امروز در نقطه ای ایستاده ایم روشن و برای اولین بار در تاریخ 27ساله منطقه آزاد چابهار، اهداف در دسترس تر 
کارکردهای واقعی منطقه آزاد را فراهم آورده، به سهولت  که بستر تحقق  کنونی  از همیشه اند؛ اما ایستادن در نقطه 
کنیم و سرها و  حاصل نشده است. آری، نشیب و فرازهای زیادی پشت سر نهاده شد تا از نگاه های بخشی عبور 

دل ها همراه شوند برای توسعه منطقه آزاد چابهار. 
گذر از نگاه های بخشی و رسیدن به یك نگاه ملی، روایتگر  گزارش حاضر روایتگر همان فراز و نشیب هاست، روایتگر 
به  شود  هدیه  چابهار  آزاد  منطقه  محاسن  تا  دیوارها  و  فنس ها  همان  ریختن  فرو  روایــت  روشــن،  و  تــازه  مرزهای 

صاحبان اصلی اش: اهالی چابهار. 
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كج! گر نهد معمار   پرده اول: خشت اول 
کارکردهای  به  هیچگاه  بی شمارش،  ظرفیت های  با  چابهار  آزاد  منطقه 
واقعی یك منطقه آزاد نزدیك هم نشد؛ منطقه  ای با عنوان آزاد اما محصور 
به  نــه دســتــرســی  و  مــرزهــای مشخصی داشـــت  نــه  کــه  مــیــان فنس ها  در 
از محدوده منطقه  فرودگاه خارج  از یك سو  زیرساخت های حمل  ونقلی. 
آزاد بود و از سوی دیگر بنادر در عین فاصله اندک، به منطقه آزاد متصل 

نبودند. 
این  به  پاسخ  گویا ترین  و  صریح ترین  شاید  بــود؟  چه  چالش ها  ریشه  اما 
گو اینکه  کم دقت منطقه آزاد چابهار باشد.  پرسش، جانمایی نادرست و 
اول  خشت  همان  و  بود  نشده  نهاده  درستی  به  آزاد  منطقه  اول  خشت 

کج، هر تالشی برای ظرفیت سازی در منطقه آزاد چابهار را بی اثر می کرد. 
با اینکه منطقه انتخاب شده برای ایجاد منطقه آزاد چابهار، منطقه بسیار 
نشده  دیده  جانمایی  در  مالحظاتی  اما  است،  بوده  استراتژیکی  و  خوب 
به  راه  ادامــه  در  چابهار  آزاد  منطقه  که  شــده  سبب  مالحظات  همین  و 
آزاد چابهار  که منطقه  از مهم ترین چالش هایی  بر بخورد. یکی  مشکالتی 
داشت، نبود مرز بود. در نتیجه یکی از با اهمیت ترین الزامات و فلسفه های 
که روشن بودن مرزهایش است، زیر سؤال رفته بود.  وجودی مناطق آزاد 

ــه ایــن  ــال قــبــل عــقــالی اقــتــصــاد و مــدیــران عــالــی دولـــت ب حـــدود 15ســ
که چالش اصلی منطقه آزاد چابهار همان خشت اول  جمع بندی رسیدند 
که از ابتدا  که چالش اصلی منطقه آزاد چابهار این بود  است؛ به این معنا 
تمام اقتضائات آن دیده نشده و این ندیدن ها، چالش هایی را برای آن 

کرده بود.  ایجاد 
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پرده دوم: تدوین مبانی فکری توسعه
مبانی فکری طرح توسعه چابهار از سال 94 به صورت جدی  مورد توجه 
شدن  آمــاده  بــرای  چابهار  آزاد  منطقه  کمک حال  که  آنچه  گرفت.  قــرار 
منطقه  با  رابطه  در  باالدستی  اسناد  شدن  نهایی  بود،  طرح  اجــرای  بستر 
که  بــود  شــده  روشــن  جامع  مطالعاتی  با  دیگر  ســوی  از  بــود.  چابهار  آزاد 
منظرهای  از  باید  مالحظاتی  چه  و  چیست  منطقه  جغرافیایی  نیازهای 
گیرد. اسناد باالدستی  زیست محیطی و مردم شناختی در منطقه صورت 
وجود  داده هـــا  همه  کنار  در  هم  کنارک  و  چابهار  شهرسازی  و  معماری 
دست  به  چابهار  توسعه  طــرح  بــرای  را  روشــن  و  جامع  نگاهی  و  داشــت 
به  واقع شبیه  به  توسعه چابهار  مبانی فکری طرح  گرفتن  مــی داد. شکل 
کنار هم قرار  چیدن قطعات یك پازل بود. قطعات این پازل تك به تك در 

کدام نیز در طرح دیده شد.  گرفت و اقتضائات هر 

پرده سوم: تبیین مبانی و همسویی آراء
به عنوان مگاپروژه های ملی  که طرح های چابهار  زمانی  از  و  از سال 94 
گرفت، به مرور فاز  کار و اولویت های دولت جای  تعیین شد و در دستور 
گردید و  مطالعاتی و شکل گیری مبانی فکری طرح توسعه چابهار هم آغاز 
در میانه سال 96 با ریز جزئیات، نقشه راه ترسیم شد و منطقه آزاد چابهار 
که برای حل چالش ها و توسعه پایدار نیاز به توسعه فیزیکی  می دانست 

محدوده دارد و اقتضائات این توسعه هم روشن شده بود. 
حال این مبانی فکری و جزئیات ترسیم شده به عنوان یك سند نظری در 
دسترس بود و برای بدل شدن به یك سازوکار اجرایی، نیاز داشت نهادهای 
کند.  کرده و آراء و نظرات نهادهای تصمیم گیر را جلب  ذی مدخل را اقناع 

عالی  مدیران  با  ملی  ابعاد  در  طرح  دستاوردهای  سو  یك  از  بنابراین 
گذاشته شد و  دولت و نمایندگان مجلس شورای اسالمی به اشتراك 
از سوی دیگر دستاوردهای طرح توسعه برای اهالی چابهار، با نهادهای 

گذاشته شد.  گروه های تأثیرگذار در میان  مرجع محلی و 
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كردن اهالی شهر در روند توسعه پرده چهارم: سهیم 
کمک به  سند مسئولیت های اجتماعی در منطقه آزاد چابهار با هدف 
کارکرد و اهداف این سند آن بود  رشد و توسعه شهر چابهار تدوین شد. 
گیرد. شاید آشتی برقرار  که میان مردم شهر با منطقه آزاد آشتی صورت 
کردن میان منطقه آزاد و شهر چابهار یکی از دشوارترین فرآیندها بود، 
و غفلت جبران می شد. سند  اهمال  بیست واندی سال  باید  که  چرا 
شهری  مناطق  که  چابهار  توسعه  طرح  با  همسو  اجتماعی  مسئولیت 
کرده، مدیریت شهری چابهار را نیز در  چابهار را نیز به منطقه آزاد الحاق 

که به اذغان بسیاری می تواند در آینده منطقه آزاد  دستور دارد؛ موردی 
کند.  چابهار را با چالش هایی در مسیر رسیدن به اهداف اصلی مواجه 

پرده پنجم: تسری قانون منطقه آزاد به مناطق جدید 
جدیدی  مناطق  برگرفتن  در  بر   

ً
تلویحا چابهار  آزاد  منطقه  توسعه  طرح 

از چابهار و ورود زیرساخت های بزرگی چون بنادر به محدوده منطقه 
کید داشت. در نتیجه مفهوم جدیدی به ادبیات توسعه چابهار  آزاد تأ

افزوده شد با عنوان: تسری قانون منطقه آزاد به مناطق جدید. 
سازمانی  هر  که  حــال  عین  در  که  بــود  ایــن  جدید  مفهوم  ایــن  مزیت 
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وظایف خود را انجام می دهد، اما پروتکل ها و رویه های ثابت و واحدی برای مخاطبان ایجاد می شود. به 
که از بیرون چابهار برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی  که اهالی چابهار و البته فعاالن اقتصادی  این معنا 
و تجاری به چابهار می آیند، دچار سردرگمی نشده و با رویه های ثابت و واحدی مواجه می شوند و در نتیجه 

کسب وکار و فعالیت اقتصادی در چابهار تسهیل می شود.  فضای 

كردن واقعیت ها برای نهادهای تصمیم ساز پرده ششم: ملموس 
کنان آنسوی فنس هم از مزیت های منطقه آزاد  که سا طرح توسعه منطقه آزاد چابهار به دنبال این مهم بود 
نبود. در  آزاد چابهار میسر  توسعه محدوده منطقه  اجرای طرح  و  با تصویب  این مهم جز  و  بهره مند شوند 
که منطقه آزاد چابهار با طرح توسعه محدوده، اهداف  کمی ساده انگارانه می ماند طرح این فرضیه  نتیجه 
به  به مجلس شورای اسالمی  این مفهوم  انتقال  برای  آزاد چابهار  را دنبال می کند. سازمان منطقه  دیگری 
کوچك منطقه آزاد چابهار  کرد تا وکالی مردم چالش های محدوده  عنوان نهاد تصمیم گیر، بستری را فراهم 
برای اهالی آن را از نزدیک ببینند. روند بازدیدها از چابهار و ملموس شدن دغدغه های منطقه آزاد چابهار 
کرد.  برای نهادهای باالدستی، بستر مساعد شدن آراء نسبت به توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار را مهیا 

پرده هفتم: اعتمادسازی 
به دنبال جد ی شدن طرح موضوع تصویب الیحه توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار، مردم چابهار به دنبال 
که  که انتفاع این رویداد برای شهر چابهار چه خواهد بود و چگونه می توانند به مجموعه ای  این پاسخ بودند 
کنند؛ لکن منطقه آزاد چابهار  طی سال ها در حصار خود بوده و اقدام عاجلی برای شهر چابهار نکرده، اعتماد 
که منتفع  کوتاهی به مردم چابهار نشان داد  که در مقام عمل و اجرا طی مدت زمان  نه در قالب بیانیه و برنامه 
بزرگ طرح توسعه چابهار، مردم منطقه هستند. از ابتدایی ترین مزیت ها چون معافیت های مالیاتی و تسهیل 
که با توسعه محدود منطقه آزاد برای شهر حاصل می شود تا ردیف های بودجه ای  کسب مجوزها  در روند 
که سازمان منطقه آزاد می تواند برای توسعه شهر چابهار در نظر بگیرد و به دلیل اینکه شهر خارج از محدوده 

منطقه آزاد است، هیچ کدام ممکن نمی شود. 
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پرده هشتم: تصویب الیحه
کار مستمر سازمان مناطق آزاد برای اقناع افکار عمومی  که ماحصل قریب دو سال  همسویی نگاه ها 
و نهادهای باالدستی بود، در نهایت در بهمن ماه سال 98 و در آستانه سالروز پیروزی شکوهمند 
ثبت شود.  پرگهر  بوم  این  زرین دیگری در دفتر  و  برگ روشن  تا  ثمر نشست  به  انقالب اسالمی، 
کثری نمایندگان مجلس شورای اسالمی به  الیحه توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار با رأی حدا
که از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن مجلس، 155 نماینده رأی موافق  تصویب رسید. چنان 

به طرح دادند و تنها 18رأی مخالف طرح جمع شد. 
محدوده  به  هکتار   871 و  هــزار   67 مساحت  به  محدوده ای  الیحه،  این  واحــده  مــاده  براساس 
منطقه آزاد تجاری ـ  صنعتی چابهار الحاق شد. موافقان طرح توسعه محدوده چابهار، تصویب این 
کردند. این الیحه، پس از تصویب در مجلس  کشور عنوان  طرح را بسترساز توسعه اقتصادی شرق 

شورای اسالمی به تأیید شورای نگهبان رسید تا الزم االجرا شود. 

پرده آخر: چشم اندازها و دغدغه ها
که بازی برد - برد  گونه ای است  چشم انداز آتی منطقه آزاد چابهار با محدوده ای جدید و بزرگ به 
از  گروهی  جدید  محدوده  در  کند.  فراهم  جدید  محدوده  در  ذی نفعان  و  حاضران  تمام  برای  را 
گروه های  که همه این  گونه ای ترسیم شده  سازمان ها و افراد حضور دارند و مأموریت منطقه آزاد به 
جدید از مزیت های منطقه آزاد بهره مند شوند و در عین حال توسعه پایدار اقتصادی برای منطقه 
نکته  این  ذکر  البته  شود.  منتفع  چابهار  توانمندی های  توسعه  از  نیز  ملی  اقتصاد  و  شده  حاصل 
که این چشم انداز به سهولت محقق نخواهد شد و نیازمند همراهی همه ذی نفعان  ضروری است 
که برای تحقق اهداف  و نهادهای ذی مدخل در چابهار است. به همین رو مهم ترین دغدغه ای 
طرح توسعه چابهار می توان متصور بود، تقدم یافتن نگاه های بخشی به رویکرد ملی است. آری 
که امروز چابهار در سکوی جهش اقتصادی ایستاده است مشروط بر اینکه دست کم  باید بپذیریم 
برای یك دوره زمانی یك تا دو ساله نگاه های بخشی فراموش شوند و همگان با نگاه ملی و رویکرد 

کنند.  توسعه در مقیاسی بزرگ، افق توسعه منطقه آزاد چابهار را تثبیت 
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اشتغال زایی
)نفر(

سرمایه  مــیــزان 
)میلیارد ریال( تعداد نوع فعالیت ردیف

255 881 14 صنایع مواد غذایی 1

230 239 7 صنعت و عمران ساخت و ساز  2

332 437 12 صنایع پایین دست پتروشیمی  3

117 توسعه شهری و اقامت 4

553 2,434 14 سایر  5

1370  3,991 164                   جمع کل

اشتغال زایی
)نفر(

سرمایه  مــیــزان 
)میلیارد ریال( تعداد نوع فعالیت ردیف

11 103 1 صنعت و عمران ساخت و ساز  1

قراردادهای سال ۹8 )داخلی(▪ 

قراردادهای سال ۹8 )خارجی(▪ 

تولید و 
اشتغال

<< <<
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اشتغال زایی
)نفر(

سرمایه گذاری
)میلیون ریال( نوع فعالیت / محصوالت نام شرکت ردیف

40 60,000
مونتاژ▪انواع▪لوازم▪الکتریکی▪و▪الکترونیک▪

صوتی▪و▪تصویری▪
کسری▪کوشا▪تیس▪منطقه▪آزاد▪چابهار 1

10 10,000 انواع▪پارچه▪و▪تولید▪پوشاک▪ ردای▪سنتی▪مکران▪▪منطقه▪آزاد▪چابهار▪ 2

18 61,000 انواع▪پارچه▪و▪تولید▪پوشاک▪ پوشاک▪▪شیک▪مردانه 3

6 10,000 تصفیه▪و▪بسته▪بندی▪آب▪آشامیدنی▪ تجارت▪شهر▪زیبا▪مکران▪منطقه▪آزاد▪چابهار▪ 4

8 20,000 مونتاژ▪انواع▪کارتریج▪لیزری توسعه▪ماشین▪های▪اداری▪مکران▪منطقه▪آزاد▪چابهار 5

واحدهای تولیدی-صنعتی به بهره برداری رسیده در سال 1۳۹8▪ 
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ماهوربافان شرکت بلوچی ▪

چای سوفیا ▪
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آرامش  ▪ شرکت مکران ساحل 
منطقه آزاد چابهار

)پروژه پرورش شتر مرغ( ▪

آرشــیــد مکران  ▪ ــژوهــان  پ شــرکــت 
کروکودیل  )طرح تکثیر و پرورش 

در منطقه آزاد چابهار(



156

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

شرکت آریا پروفیل ▪
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شرکت تاره پالستیک تیس ▪

شـــرکـــت فــــــرآوری بــرنــج  ▪
تاجران نوین رادمان














