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حضرت آیت اهلل خامنه اي
مقام معظم رهبري: 

منطقــه  در  مــا  بــرای  کــه  آنچــه 
سیستان وبلوچســتان در درجــه اول اهمیــت 
قــرار دارد عمــران، آبــادی و پیشــرفت 
اقتصــادی بــا ایجــاد زیربناهــای الزم اســت.

دکتر حسن روحاني
رئیس جمهور: 

شــرق توســعه یافته بــه نفــع کل کشــور و 
همســایگان اســت و بــه همیــن رو توســعه 
مناطــق شــرقی و ســواحل مکــران از 

ــت.  ــوده و هس ــت ب ــای دول اولویت ه

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور:

ــای  ــه آبه ــه ب ــن نقط ــار نزدیک تری چابه
کشــورهای  تمــام  بــرای  جهــان  آزاد 
ــت و  ــتان اس ــزی و افغانس ــیای مرک آس
ــرای ترانزیــت  یــک نقطــه اســتراتژیک ب
کاال از آســیا بــه اروپــا اســت و جمهــوری 
ــورهای  ــا کش ــکاری ب ــتای هم ــی دارد در راس ــران آمادگ ــامی ای اس

ــد. ــم کن ــهیاتی را فراه ــه تس ــورا و منطق ــو آی عض

توسـعه همه جانبـه در مناطـق آزاد در حال 
شـکل گیری اسـت و از ایـن حیـث، چابهـار 
اسـت.  در  برخـوردار  باالیـی  از ظرفیـت 
صنایـع،  پتروشـیمی،  مختلـف  حوزه هـای 
گردشـگری و اجـرای طرح هـای عمرانی و 
تولیـدی بـه خوبـی کار شـده اسـت. در همین راسـتا پشـتیبانی از تولید 
و مانع زدایـی در منطقـه آزاد تجـاری صنعتـی چابهار در اولویت اسـت. 

حمیدرضا مومني 
دبیر شورایعالي مناطق آزاد:

یاد و خاطر همکار گرامی مرحوم مهندس علی رجبی که درسال 
99 درحین انجام ماموریت به رحمت ایزدی پیوست گرامی باد.
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روزهاي آغازین سال 1400 با اتفاقي همراه بود که توجه جهان را بیش از گذشته معطوف چابهار ساخت؛ کانال سوئز 
به عنوان یکي از مهمترین معابر ترانزیتي شمال و جنوب، به دلیل منحرف شدن یک کشتي باري ژاپني به مدت یک هفته 
مسدود شد تا ترافیک کشتي ها در شمال و جنوب کانال، زنجیره تامین جهاني را تحت تاثیر قرار داده و حتي افزایش قیمت 
جهاني نفت را به دنبال داشته باشد. اتفاقي که در کانال سوئز افتاد نه غیرقابل باور بود و نه غیرقابل تکرار. این معبر تجاري، 
ممکن است باز هم به دالیلي مشابه مسدود شده و از دسترس خارج شود. به همین رو جهان به دنبال یک معبر ترانزیتي 
جایگزین است؛ معبري مطمئن تر، با ظرفیت بیشتر و البته مقرون  به صرفه تر؛ معبري که بدون تردید، چابهار نقطه حیاتي و 

قلب تپنده آن است. 
چابهار به عنوان یکي از حیاتي ترین معابر ترانزیتي و تجاري جهان به سهولت مي تواند مسیر جنوب- شمال و شرق- غرب را 
کوتاه کرده و حتي فراتر از سنگاپور و دبي، هاب ترانزیتي و لجستیکي جهان لقب گیرد. این پتانسیل ظرفیتي نویافته نیست 
که به دنبال چالش هاي مبتابه کانال سوئز رخ عیان کرده باشد. قریب یکصد سال مي گذرد از نخستین باري که در جهان، 
چابهار به عنوان مسیر جایگزین کانال سوئز مطرح شد. هفته نامه »حبل المتین« کلکته به عنوان یکي از معتبرترین نشریات 
تحلیلي زمان خود در سال 1306 یعني همان زماني که کانال سوئز مهمترین معبر تجاري جهان شده بود. در مقاله اي با 

پیش گفتار

عنوان »چابهار یا اعظم طرق تجارتي بین المللي« توجه ها را به سوي این مسیر ترانزیتي به عنوان رقیب جدي کانال سوئز 
جلب مي کند: 

» ...پس از افتتاح راه آهن چابهار، کانال سوئز از اهمیت بین المللی اش کاسته و در طریق تجارت درجه دوم خواهد شد...
راه آهن چابهار جغرافیای تجارت دنیا را تغییر خواهد داد و کسانی که نظر دوربین و فهم حقایق سنج دارند، می بینند که اگر 
راه آهن چابهار متصل به سواحل دریای سیاه مدیترانه آمد، در مدت ۵0 سال این بندر محقر کوچک خراب، اولین بندر دنیا 
خواهد گردید... راه آهن چابهار تمام معموره عالم را به یکدیگر نزدیک خواهد ساخت و در نیم قرن، بندر چابهار به هامبورگ، 

لیورپول، مارسلیز، شانگهای، نیویورک و غیره فوقیت خواهد یافت...«. 
قریب یکصد سال از آن تاریخ مي گذرد؛ راه آهن که در مقاله نشریه مذکور به آن اشاره شده، در آستانه تحقق است و با 
تاخیري 100ساله، چابهار مي رود که سوئز را کنار زده و مهمترین مسیر ترانزیتي جهان شود. فزوني یافتن سهم حمل ونقل 
در قیمت تمام شده کاال از یک سو و توسعه زیرساخت هاي چابهار از سوي دیگر چون توسعه محدوده، راه آهن و فرودگاه 

بین المللي هم این مهم را تسریع کرده و باید به انتظار نشست تا طي دهه آینده، چابهار نقشه تجارت را از نو ترسیم کند. 
امروز چابهار در نقطه آغاز ایستاده است؛ به دنبال رهنمودهاي مقام معظم رهبري که سواحل مکران را گنج پنهان نامیدند، 
توجه قواي سه گانه و به ویژه دولت ها به این نقطه خاص جلب شد، اسناد باالدستي توسعه چابهار تدوین و در نهایت با 
تاخیري 1۵ ساله، توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار مصوب شد تا مقدمات توسعه فراهم شود. همزمان زیرساخت هاي 
توسعه اي چابهار اعم از فرودگاه بین المللي در مسیر اجرا قرار گرفت و با عملیاتي شدن زیرساخت هاي عمراني، سرمایه گذاران 
خرد و کان به سوي تنها بندر اقیانوسي ایران گسیل شدند. چنانکه امروز با توسعه بندر، مسیرهاي بین المللي هموار شده و 
با ایجاد منطقه آزاد منفصل ریمدان، امکان دسترسي به بازار پاکستان و همچنین اتصال به کریدور اقتصادي چین و پاکستان 

فراهم آمده است.  
در مجموع داده ها و ظرفیت هاي ایجاد شده و در قواره کان باید پذیرفت که چرخ توسعه به راه افتاده است و در صورت 
همسویي سازمان هاي ذي مدخل، چابهار طي یک دهه آینده، مي تواند موتور توسعه نام گیرد. سازمان منطقه آزاد نیز به عنوان 
محور توسعه در چابهار گام هاي ماندگاري در مسیر تحقق هدف غایي برداشته است. مجلد حاضر گذري است بر گام هاي 

سازمان منطقه آزاد چابهار براي تحقق چابهار توسعه یافته در بازده زماني سال 1399. 

عبدالرحیم کردي
رئیس هیات مديره  و مديرعامل سازمان منطقه آزاد  تجاری- صنعتی چابهار
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چــابهــــــارچــابهــــــار      چهارراه تجارت جهانچهارراه تجارت جهان  



1415

چهارراه تجارت جهانچهارراه تجارت جهان
چابهار در چنان نقطه استراتژیک و خاصي از کره خاکي قرار گرفته که در برداشت نخست اقتصاد و 
معاش کشورهاي محصور در خشکي  به آن وابسته است و در نگاهي کان تر اقتصادهاي بزرگ جهان 
چون چین، هند، روسیه و حتي اروپا به چابهار گره خورده است. بندري  با موقعیت خاص دسترسي به 
آب هاي آزاد اقیانوس، قرار گرفتن در موقعیت ممتاز مسیر ترانزیت کاال و مسافر از شرق به غرب، 
دور بودن  از تنش هاي خاورمیانه و دسترسي به انرژي ارزان از چابهار یک هاب بالقوه ترانزیتي ساخته و 

تسري قوانین منطقه آزاد هم بستر توسعه  آن را فراهم آورده است. 
برجسته  است. موقعیت  واقع  اقیانوس هند  ایران عمًا در شمال  اقیانوسي  بندر  تنها  به عنوان  چابهار 
لجستیکي این بندر در دهانه خلیج  چابهار که امکان دسترسي و بهره برداری همزمان از ساحل اقیانوسی و 
ساحل حاشیه  خلیج را با تمام مشخصات و مزایای آنها فراهم  آورده، سواحل مکران را همواره در موقعیت 

بالقوه رشد و توسعه قرار داده است.
چابهار با دو بندر اصلي و به دلیل داشتن ظرفیت و قابلیت های باالی ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بسیار 
حائز اهمیت بوده و به عنوان  مهم ترین بندر در جنوب شرقی کشور و تنها بندر اقیانوسی کشور شناخته شده 
است. موقعیت استراتژیک و منحصربه فرد جغرافیایی  این بندر که نزدیکترین راه دسترسی کشورهای 
محصور در خشکی منطقه آسیای میانه به آب های آزاد و نزدیکترین بندر اقیانوس هند  در مسیرهای 
منتهی به افغانستان و جنوب شرقی اروپا است اهمیت این بندر را در معادالت بین المللی و حمل ونقل 

جهانی دوچندان  ساخته است . 
چابهار در ساحل شرقی مکران و در استان سیستان  و بلوچستان واقع شده که بیش از ۵41 کیلومتر مرز 
دریایی دارد. به لحاظ موقعیت  ژئوپلیتیکی چابهار در مقایسه با دیگر مناطق ساحلی در جنوب ایران دارای 
موقعیت ممتازی در خصوص کشتیرانی و حمل ونقل دریایی  است؛ برایظ نمونه عمق زیاد آب در بندر 
چابهار شرایط و فضای مناسبی را برای پهلوگیری شناورهای سنگین و کشتی های اقیانوس پیما  و همچنین 

ایجاد تأسیسات بندری را فراهم ساخته است . 

 برآورد مبادالت مالی و اقتصادی چابهار با بلوک های اقتصادی جهان
در صورت تکمیل و بهره برداری از ظرفیت های ترانزیتی

3.2 میلیون کانتینر
حجم ساالنه کاالی 

عبوری

162 میلیارد دالر
 سهم 30درصدی

 عبور کاال

6.4 میلیون
 فرصت های شغلی

 ایجابی در قبال ترافیک
عبور کاال

486 میلیون دالر
 میزان درآمد مستقیم و

غیرمستقیم عبور کاال

)درحالیکه کل کاالهای وارده از بنادر چابهار در 
سال 1397 حدود 32 هزار دستگاه کانتینر 

بوده است که 1% هدف گذاری می باشد(

42% از جمعیت جهان

  3.23.2  
میلیارد نفرمیلیارد نفر

کل جمعیت 
بازارهای هدف چابهار

  44.644.6
تریلیون دالرتریلیون دالر

 GDP مجموع
کشورهای هدف چابهار

55% از GDP جهان

  540540
میلیارد دالرمیلیارد دالر
کشورهای  کل مبادالت 

هدف قابل عبور از مسیر 
چابهار

3% از مبادالت 
کشورهای هدف
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ارتباطات جاده ای
محور●چابهار●-●ایرانشهر●-●زاهدان● 
محور●چابهار-●ایرانشهر●-●کرمان● 
محور●چابهار●-●جاسک●-●بندر●عباس● 

ارتباطات ریلی
ــبکه●●  ــه●ش ــار●ب ــدر●چابه ــال●بن ــرح●اتص ط

ــده● ــاخت●و●در●آین ــال●س ــور●در●ح ــی●کش ریل
نزدیــک●قابــل●بهره●بــردارى●اســت.

ارتباطات هوایی
فرودگاه●بین●المللی●جهت●تردد●بار●و●مسافر● 

در  منطقه  کیلومتری   45 فاصله  در  فرودگاه  اين 
کنارک واقع شده است. محدوده شهرستان 

ارتباطات دریایی
داراى●دو●بندر●تجارى●با●مجموع●ظرفیت●8,5●● 

میلیون●تن●در●سال●می●باشد.

راه های ارتباطاتی
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مرز●باجگیران●به●آسیاى●میانه● کریدور محور شرق

مرز●لطف●آباد●به●آسیاى●میانه● 

مرز●سرخس●به●آسیاى●میانه● 

مرز●دوغارون●به●افغانستان● 

مرز●میلک●به●افغانستان● 

مرز●میرجاوه●به●پاکستان● 

مرز●کوهک●به●پاکستان● 

مرز●پیشین●به●پاکستان● 

مرز●ریمدان●به●پاکستان● 



2021

ایده تاسیس یک منطقه آزاد تجاری در شهرستان چابهار نخستین بار در سال 1363 از سوی دفتر برنامه ریزی 
سازمان برنامه  و بودجه مطرح شد. مطالعات توسعه محور شرق که در سال 1364 به تصویب هیات وزیران 
رسید، بخش بازرگانی را به عنوان موتور توسعه استان سیستان وبلوچستان معرفی می کرد و بنابراین ایجاد یک 

منطقه آزاد در چابهار با هدف توسعه تجارت مورد اشاره قرار گرفت و کلیات آن هم ذکر شد. 
در فروردین سال 13۷0 نخستین کمیسیون خاص مناطق آزاد در مجلس شورای اسامی تشکیل شد. در 
خردادماه همان سال هیات دولت تاسیس منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار را تصویب کرد. منطقه آزاد 
چابهار ۲۲ بهمن سال 13۷1 افتتاح شد و از سال 13۷۲ فعالیت های سازمان منطقه آزاد چابهار با سرپرستی 
استاندار آغاز شد. در دی ماه 13۷۲ مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان توسط شورای عالی مناطق 

آزاد انتخاب شدند و کار سازمان به صورت جدی آغاز شد. 
در اساسنامه سازمان منطقه آزاد چابهار، چهار هدف اصلی برای این سازمان در نظر گرفته شده است:

انجام●امور●زیربنایی،●عمرانی●و●آبادانی،●رشد●و●توسعه●اقتصادى● 
سرمایه●گذارى●و●افزایش●درآمد●عمومی،●ایجاد●اشتغال●سالم●و●مولّد● 
تنظیم●بازار●کار●و●کاال،●حضور●فعال●در●بازارهاى●جهانی●و●منطقه●اى● 
تولید●و●صادرات●کاالهاى●صنعتی●و●تبدیلی●و●ارائه●خدمات●عمومی● 

سازمان منطقه آزاد در چابهار طي بیش از دو دهه با توجه به مرزهاي پیش بیني نشده نتوانست اهداف مورد 
اشاره را محقق کند تا اینکه پروسه توسعه محدوده منطقه آزاد با وقفه اي 1۵ساله در سال 9۵ کلید خورد 
و در سال 98 به تصویب مجلس شوراي اسامي رسید تا ظرفیت  هاي توسعه اي چابهار آزاد شود. اما آنچه 
مسیر حرکتي را هموارتر و گام ها را استوارتر کرد نقشه راهي بود که سازمان منطقه آزاد براي توسعه چابهار 
ترسیم کرد. نقشه راه عملیاتي چابهار در پنج محور »نقش آفرینی در اقتصاد ملی«، »اثرگذاری بر اقتصاد 
محلی«، »جلب مشارکت جوامع محلی«، »انتقال دانش و تکنولوژی« و »گسترش تعامات بین المللی« ترسیم 
شد. مجلّد حاضر مي  کوشد تا دستاوردهاي منطقه آزاد چابهار را در پنج محور مورد اشاره طي سال 1399 

بازتاب دهد. 

سه دهه با منطقه آزاد چابهارسه دهه با منطقه آزاد چابهار
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نقشه راه چابهار:  
پنج راهبرد عملياتیپنج راهبرد عملياتی  

نقش آفرینی در اقتصاد ملی

نقشه راه و مسیر حرکتي چابهار، براساس ظرفیت ها، ماموریت ها و الزامات سطح کان و ملّي چابهار با تاکید بر توسعه  پایدار و توجه ویژه 
به توسعه منطقه اي و افزایش رفاه عمومي جوامع محلي در کنار نقش ملّي و فراملّي، در پنج راهبرد اصلي ترسیم شد: 

n  توسعه صنعت باالدستي پتروشیمي 

n  توسعه صنعت باالدستي فوالدي

n  عملیاتي شدن هاب لجستیكي 

n  توسعه زیرساخت هاي ترانزیتي

n  اجرایي شدن فرودگاه بین المللي چابهار

اثرگذاری بر اقتصاد محلی
n  ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد سرانه جامعه محلي

n  توسعه محدوده و سهیم کردن جامعه محلي در منافع منطقه آزاد 

n  توسعه خوشه هاي صنعتي و صنایع پائین دستي

n  تكمیل زنجیره هاي تولید و توسعه صنایع کوچك

n  فراهم شدن زیرساخت هاي توسعه گردشگري 

راهبرد اول:

راهبرد دوم: 

جلب مشارکت جوامع محلی
n  اجرای سند مسئولیت اجتماعی 

n  تمرکز بر توسعه زیرساخت هاي آموزش و بهداشت

n  توانمندسازي جامعه محلي و توسعه مشاغل خانگي 

n  فراهم شدن زیرساخت هاي فرهنگي و ورزشي

n  فراهم شدن بستر معرفي، تصویرسازي و مستندسازي 

گسترش تعامالت بین المللی
n  تمرکز بر اقتصاد افغانستان

n  توسعه تبادالت اقتصادي با پاکستان از مرز ریمدان 

n  توسعه تعامل با آسیاي میانه 

n  توسعه همكاری حمل ونقل و لجستیك و شیالتی با عمان

n  توسعه همكاری های شیالتی با اروپا

انتقال دانش و تکنولوژی
n  ایجاد منطقه ویژه علم  و فناوری با توسعه سایت دانشگاهی 

n استقرار مراکز انتقال   فناوری )شتاب دهنده ها(
n  حمایت از دانش آموزان نخبه نواحی همجوار

 n همكاري هاي مشترك با دانشگاه هاي معتبر   کشور از جمله دانشگاه 
صنعتي شریف و دانشگاه علم وصنعت

 n راه اندازی مرکز نوآوری ایران و چین در دانشگاه بین المللی و پردیس 
پارك فناوری مكران و ایجاد دپارتمان بازی های رایانه ای

راهبرد سوم:

راهبرد چهارم: 

راهبرد پنجم: 
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راهبرد اول:

نقش آفرینی در اقتصاد نقش آفرینی در اقتصاد مّلیمّلی
نخستین محور از راهبردهاي پنجگانه چابهار سهم داشتن در اقتصاد ملّي است.  در اسناد 
باالدستي و طرح هاي آمایشي که در کشور تهیه شده است سه ماموریت براي منطقه 
آزاد چابهار تعریف شده که تحقق آن ها  مي تواند راهبرد اول یا همان نقش آفریني در 
اقتصاد ملّي را جامه عمل بپوشاند. این ماموریت ها به ترتیب هدف گذاري براي  تولید 
10میلیون تن فوالد، تولید ۲0 میلیون تن محصوالت پتروشیمي و در نهایت حمل ونقل 

و ترانزیت است. 
این سه ماموریت به عنوان اهداف و برنامه هاي سازمان منطقه آزاد چابهار در محور 
راهبرد نقش آفریني چابهار در اقتصاد ملّي و  فراملّي در دستور کار قرار گرفت و سازمان 
در مسیر تحقق آن حرکت کرد؛ چنانکه مي توان گفت طرح توسعه محدوده چابهار به 
عنوان  بستر و زیرساخت تحقق این سه ماموریت تولید فوالد، تولید پتروشیمي و حمل 
و نقل  و ترانزیت دنبال و اجرایي شد. الحاق بنادر  شهید بهشتي و کانتري به منطقه 
آزاد، افزودن اراضي شرق چابهار براي توسعه آتي پتروشیمي و فوالد با ماحظات 
زیست محیطي و  دسترسي به آب هاي آزاد خارج از خلیج چابهار حاصل تصویب طرح 

توسعه محدوده منطقه آزاد است.  

قطب پتروشیمي
بهره برداري از مجتمع 

پتروشيمي با 20 ميليون تن 
توليد ساالنه و20هزار نفر 

اشتغال
هاب فوالدي

بهره برداري از مجتمع فوالدي 
با 10ميليون تن توليد ساالنه 
و 14هزار نفر اشتغال مستقيم

مواد معدني 
راه اندازي مجتمع  فرآوري 

مواد معدني به عنوان صنعت 
باالدستي مجتمع  هاي فوالد 

و استيل

 شهرك هاي تخصصي
بهره برداري از شهرك هاي 

تخصصي خرما، لوازم پزشكي، 
چاي و صنايع شيالتي

فرآوري و صادرات مجدد
توسعه صنايع تبديلي و فرآوري 

محصوالت خام كشاورزي 
همسايه هاي شرقي

انبارداري 
تبديل شدن چابهار به يك 

بارانداز بزرگ در مسير 
تجارت جهاني

پارك  هاي لجستیك
شكل گيري پارك ها و خوشه اي 

ـ صنعتي

فرودگاه بین المللي
احداث فرودگاه بين المللي 

چابهار 

1

2

3

4

5

6

7

8

نقش در اقتصاد ملّي 
چابهار●در●آستانه●تحولي●
عظیم●با●اجراي●طرح●هاي●
کالن●جهت●اثرگذاري●بر●

اقتصاد●ملي
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بخش اول: 
بر مدار آمار 

سنجش عملکرد با استفاده از داده هاي آمار و تحلیل شاخص ها، 
میزان تحقق اهداف در بازه زماني مشخصي را نشان مي دهد. هدف 
گذاري، برنامه ریزي، ارا و سنجش عملکرد نشان از روند توسعه اي 
دارد که بر مدار علم در حرکت است. با در نظر داشتن شرایط و 
تکانه هاي خاص در سال 1399 بررسي عملکرد منطقه آزاد چابهار 
نحوه عمل و میزان تحقق شاخص هاي عملکردي را نمایان مي سازد.

• تعداد شرکت هاي به ثبت رسیده
به دنبال شیوع ویروس کرونا و درگیر شدن زنجیره هاي تامین جهاني با اختال هاي کوچک و بزرگ، راه اندازي کسب وکارها در مقیاس جهاني 
به شدت کاهش یافت. با این حال مزیّت ها و ظرفیت هاي چابهار مانع از آن شد تا روند حضور سرمایه گذاران در تنها بندر اقیانوسي ایران قطع 
شود و طي سال 99 تعداد شرکت هاي به ثبت رسیده در چابهار با کاهشي 1۵.8درصدي نسبت به سال 98 به 186 مورد ثبت شرکت رسید. 

1393

261

326

453

296

266
221

186

1394 1395 1396 1397 1398 1399

• قرارداد های سرمایه گذاری منعقد شده
توجه به مسأله توسعه پایدار و برنامه ریزي براي تکمیل زنجیره ارزش تولید و اجراي طرح هاي در مقیاس کان و تأمین کننده طرح هاي کوچک 
و زودبازده، نوع و تعداد قراردادهاي سرمایه گذاري را در سال 1399 تحت الشعاع قرار داده است به نحوي که با کاهش تعداد قراردادهاي 
منعقده از 16۵ فقره در سال 1398 به ۷6 عدد در سال 1399 به میزان ۵4 درصد، اما شاهد رشد در ارزش قراردادها در این سال هستیم 

چنانکه ارزش قراردادهاي منعقد شده در سال 1399 به نسبت سال قبل آن رشد 1330 درصدي را نشان مي دهد.

1393

20

65

198

132 138

165

78

1394 1395 1396 1397 1398 1399

1393

991
3/159

3/917

16/907
12/211

34/184

49/852

1394 1395 1396 1397 1398 1399

)میلیارد ریال(

 • ارزش مبلغ قراردادهای سرمایه گذاری منعقد شده ) جمع کل 121.221 میلیارد ریال(
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•●سرمایه●گذاري●داخلي●محقق●شده :●رشد3۲۲درصدي
سرمایه گذاري داخلي محقق شده طي سال 99 با رشدي قریب3۲۲ درصد همراه شد و از 1۲هزار و 6۷0 میلیارد ریال به ۵3 هزار میلیارد 
ریال بالغ شد. همچنین میزان سرمایه گذاري داخلي محقق شده در سال 99 رشدي بالغ بر ۵ هزار درصد را نسبت به سال 94 تجربه کرد و 

از 930 میلیارد ریال به ۵3 هزار میلیارد رسید.
 برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه در پـی مطالعات جامـع و تفصیلی تهیه شـده و نظارت وکنتـرل پروژه های سـرمایه گذاری دلیل افزایش 
چشـمگیر سـرمایه گذاری های محقـق شـده اسـت. انتظـار اسـت در سـال های آینده نیز شـاهد این رشـد فزاینـده در سـرمایه گذاری های 

محقق شـده باشیم.

1393

630 930 1550
2015

9825

12670

53414

1394 1395 1396 1397 1398 1399

)میلیارد ریال(

دي
رص

3د
۲۲

شد
ر

•●سرمایه●گذاري●خارجي●محقق●شده:●رشد48 درصدي
سرمایه گذاري خارجي محقق شده که طي سال هاي 9۷ به دلیل تحریم  ها، روندي نزولي را طي کرده بود در سال 98 تا اندازه اي بهبود یافت 
و در سال 99 تثبیت شد؛ به گونه اي که سرمایه گذاري خارجي محقق شده که در پایان سال 9۷ به عدد ۷ میلیون دالر رسیده بود در پایان 

سال 98 به 1۵میلیون دالر رسید و سال 99 با 48 درصد رشد به ۲۲ میلیون دالر بالغ شد. 

1393

38

8

50

63

7
15 22/2

1394 1395 1396 1397 1398 1399

 )میلیون دالر(

●• ارزش●تولیدات:●رشد۵0 درصدي 
ارزش تولیدات طي سال 99 با رشد قریب ۵0 درصدي نسبت به سال قبل همراه شد و از ۵ هزار و 9۵4 میلیارد ریال در سال 98 به رقم 8 
هزار و 931 میلیارد ریال در سال 99 رسید. الزم به یادآوري است ارزش تولیدات منطقه در سال 99 نسبت به سال 93 که رقم یک هزار 

و ۲40 میلیارد ریال بوده، رشدي قریب به 6۲0 درصد را تجربه کرده است.

1393

1240

3086

4599
5680

3450

5954

8931

1394 1395 1396 1397 1398 1399

)میلیارد ریال(

رشد48  درصدي

د۵0 د  رصدي
رش
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نمایه هاي آماري تجارت 
تجارت دروازه تعامات بین المللي در دیپلماسي اقتصادي است. تجارت موجب ورود مواد اولیه، تولید محصوالت بروز و با کیفیت، پشتیباني و 

هدایت تولید به سمت محصوالت صادرات محور دانش بنیان شده و حضور فعال بنگاه ها را در عرصه بین الملل نمایان مي سازد.
در سال 1399 همگام با تنظیم بازار مصرف، ادامه سیاست جایگزین واردات به منظور حفظ اشتغال و افزایش تولیدات براي چرخش بیشتر 
سرمایه که در نهایت منجر به رشد و توسعه اقتصادي مي شود در کنار افزایش محدوده منطقه و بالتبع افزایش تقاضا براي کاالهاي مصرفي، 

شاهد رشد در واردات کاالي همراه مسافر به میزان ۵6 درصد رد سال 1399 به نسبت سال 1398 بودیم. )واردات کاالي همراه مسافر(
در خصوص واردات کاالي تجاري جهت تنظیم بازار مصرف سرزمین اصلي از طریق منطقه آزاد چابهار در سال 1399 شاهد کاهش 4۵ 
درصدي به نسبت سال 1398 هستیم که در نتیجه محدودیت هاي آیین نامه اي، عدم تخصیص ارز و تغییر در تعرفه ورودي برخي از کاالها این 

کاهش رخ داده است. )واردات کاالي تجاري(

کاالی همراه مسافر به منطقه واردات 
134 )میلیون دالر(

34
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592

782

552
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کاالی تجاری از طریق منطقه به سرزمین اصلی واردات 
 )میلیون دالر(

کشور )میلیون دالر( صادرات به خارج از 
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8 7 7
55

8 7

1394 1395 1396 1397 1398 13991387 1388 1389 1390 1391 1392

15

9.3 9.4

با برنامه ریزي براي تولید و تأمین بخشي از تقاضاي بازار مصرف سرزمین اصلي از محل تولیدات منطقه در سالیان گذشته،  شاهد افزایش صادرات 
تولیدات منطقه به سرزمین اصلي در سال 1399 به میزان ۵۷/4 میلیون دالر  هستیم که رشد 168 درصدي به نسبت سال 1398 را نشان مي دهد.

صادرات به سرزمین اصلی )میلیون دالر(

1393

5 7
8 6

1110
5 8 8

1394 1395 1396 1397 1398 13991387 1388 1389 1390 1391 1392

17

21.4

57.4

7

با در نظر داشتن مواردي همچون شرایط کرونایي و محدودیت در مرزها، تحریم هاي ظالمانه و عدم جابجایي ارز در عرصه بین الملل، ضمن 
تثبیت شرایط در سال 1399 شاهد رشد یک درصدي در صادرات محصوالت تولیدي منطقه به نسبت سال 1398 هستیم.

د 1 د  رصدي
رش

دي
  رص

1د
68/

د۲
رش
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• اشتغال●واحدهاي●تولیدي:●رشد 1۲درصدي 
میزان اشتغال واحدهاي تولیدي در طي سال 99 نسبت به سال 98 با رشد 
1۲درصدي همراه بود و به ۲هزار و ۵۵۵ نفر شاغل در واحدهاي تولیدي 
رسید. همچنین تعداد افراد شاغل در واحدهاي تولیدي در سال 99 نسبت 

به سال 94 با رشد قریب ۲00درصدي همراه بود. 

1327

875 816 963

2274

2555

1394 1395 1396 1397 1398 1399

12% رشد

•●تعداد●واحدهاي●تولیدي:●رشد 8 درصدي 
واحد  به ۲90  واحد در سال 96  از ۲1۲  تولیدي  واحدهاي  تعداد کل 
تولیدي در پایان سال 99 رسید. این روند رشد 3۷درصدي تعداد کل 
واحدهاي تولیدي نسبت سال 96 را نشان مي دهد. همچنین تعداد کل 
با رشد ۲1 عددي و 8 درصدي  واحدهاي تولیدي نسبت به سال 98 

همراه بوده است. 

25% رشد

2.3% رشد
8% رشد

263

184

212

158

269

290

1395 1397 1398 13991394 1396
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بخش دوم: 
طرح هاي بزرگ با نقش آفریني در اقتصاد ملّي 

طرح هاي بزرگ چون مجتمع پتروشیمي، مجتمع فوالدي و همچنین فرودگاه بین المللي چابهارکه در دست اجرا هستند، نه تنها اقتصاد 
منطقه که پس از راه اندازی به عنوان محرکی اثرگذار در اقتصاد ملي نقش آفریني مي کنند. پیش گیری از خام فروشی مسئله ای است 
که در چند دهه گذشته همواره مورد بحث در محافل اقتصادی بوده است.کشورهایی مانند ایران با منابع طبیعی فراوان در دام خام 
فروشی گرفتارند. از اوایل دهه 80 موضوع ساخت مجتمع های پتروشیمی وارد فصل جدیدی در ادبیات اقتصادی ایران شده است. 
تاش برای بهره گیری حداکثری از ارزش افزوده منابع طبیعی بویژه نفت، گاز و مواد معدنی در دستور کار سیاست گذاران توسعه 
کشور بوده است. بعد از ماهشهر و عسلویه با رویکرد صادرات محصوالت نهایی و در چارچوب سند توسعه سواحل مکران سومین 
هاب پتروشیمی کشور در چابهار برنامه ریزی شد و با برنامه ریزی اولین شهرک پتروشیمی عملیات ساخت سه مجتمع متانول اولفین 
منطقه آغاز شده است. همچنین بر پایه سند جامع فوالد کشور، هدف گذاری ده میلیون تن فوالد در این منطقه صورت گرفته است 

که اولین مجتمع فوالد با ظرفیت 1.۲ میلیون تن دارای پیشرفت فیزیکی 40 درصد، برنامه بهره برداری در نیمه 1400 را دارد. 
برای این حجم از فعالیت های صنعتی که توسعه صنایع پایین دستی را در پی خواهد داشت، ساخت یک فرودگاه بین المللی که در همه 
اسناد باال دستی مورد توجه قرار گرفته بود با اخذ موافقت اصولی و انجام مطالعات الزم در دو فاز در قالب قرارداد در دستور کار 
قرار گرفته است. برای این هم از فعالیت های صنعتی که توسعه صنایع پایین دستی دارد  اگر چه با دخالت ذینفان محلی روند این 
پروژه مهم  و استراتژیک در سال 99 متوقف گردیده  است اما خودش اجتناب ناپذیر برای برنامه های  آتی و حضور چابهار درفضای 

رقابت بین المللی است.

موضوع●پروژه:●آماده●سازى●اراضی●شهرک●پتروشیمی● 
متراژه●عرصه●:●1200●●هکتار●● 
متراژه●اعیان:●363000● 
درصد●پیشرفت●●فیزیکی:●100●درصد  

مجتمع پتروشیمی نگین مکران
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مجتمع فوالد مکران
فوالد به عنوان یک صنعت مادر، بر پایه سیاست های زیست 
محیطی و الزامات حمل و نقلی، صنعتی است که باید در کنار 
دریا مستقر شود، از طرفی آثار آن بر صنایع پایین دستی و 
قطعه سازی و توسعه صنعتی هر منطقه قابل توجه است. عاوه 
بر فوالد مکران که در این مجتمع فوالد با پیشرفت فیزیکی 
بیش از 40 درصد  در حال اجرا می باشد، فوالد سترگ پارس، 
مجتمع فوالد ده میلیون تنی است که مطالعات و مقدمات 
آن برای اجرا در چابهار فراهم شده است. با شروع عملیات 
اجرایی این مجتمع که اساساً با رویکرد صادرات شکل گرفته 
است در آینده نزدیک شاهد تحولی عظیم در تولید و اشتغال 

منطقه خواهیم بود.
 تجهیز کارگاه اولیه این مجتمع در پایان سال 99 در زمینی 
به مساحت حدود ۲000 هکتار در شرق شهر چابهار آغاز 

شده است.

 مشخصات●و●اطالعات●پروژه:

متراژه●عرصه:●300هکتار●● 
متراژه●اعیان:●6000متر●مربع●● 
درصد●پیشرفت●●فیزیکی:●36درصد●  
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●مشخصات●و●اطالعات●پروژه:

مساحت●ترمینال:10000●متر●مربع● 
طول●باند:4200●متر● 
عرض●باند:65●متر● 

فرودگاه بین المللی چابهار 
)طراحی●و●احداث●فاز●اول(● 

ساخت فرودگاه بین المللی چابهار عاوه برحل مشکل مرز هوایی 
منطقه آزاد چابهار که ضرورتی غیر قابل انکار است و سهولت 
بازار هوانوردی منطقه و  حضور سرمایه گذاران در منطقه، در 
ترانزیت هوایی نقش مهمی دارد. آثار توسعه ای این فرودگاه 
بر منطقه در کنار درآمد های سرشار از ترانزیت شرق- غرب 
وخدمات فرودگاهی در خاور میانه توجیه اقتصادی این پروژه را 

تضمین می نماید.



توسعه محدوده 
توسعه●محدوده●منطقه●آزاد●را●بدون●تردید●باید●مهمترین●گام●چابهار●از●ابتداى●تاسیس●به●سوي●تحول●و●توسعه●قلمداد●کرد.●
منطقه●آزاد●سال●71●به●چابهار●آمد●تا●موتور●توسعه●سواحل●مکران●شود●اما●خود●در●میان●مرزهاي●اجباري●و●ناکارآمد●محصور●

شد.●لیک●بعد●از●28●سال●مرزهاي●منطقه●آزاد●تغییر●کرد●تا●منطقه●آزاد●چابهار●به●●واقع●منطقه●آزاد●شود.

نداشتن●سند،●محدودیت●هاى●زیست●محیطی●براى●توسعه●صنایع●هدف●گذارى●شده،تعارضات●اجتماعی●از●حس●تبعیض●دو●
طرف●فنس●هاى●منطقه●و●توسعه●حاشیه●نشینی●●به●جهت●تداخل●مدیریت●ها●و●نا●کارآمدى●سیاست●گذاریها،●الزام●اساسی●
توسعه●محدوده●منطقه●بود●و●با●این●اقدام●در●آینده●نزدیک●شاهد●شکل●گیرى●اقدامات●مبتنی●بر●ماموریت●در●منطقه●●خواهیم●
بود.●تالش●براى●تهیه●و●تصویب●طرح●جامع●که●مراحل●پایانی●تصویب●را●گذراند،●برنامه●ریزى●براى●یکپارچگی●مدیریت●از●
طریق●تفاهم●نامه●با●دستگا●هاى●اجرایی●مستقر●در●منطقه،●مطالعه●و●برنامه●ریزى●براى●بحران●حاشیه●نشینی،●تامین●آب،●پرداختن●
به●مسائل●بهداشت●و●درمان●و●بسیارى●اقدامات●آغاز●شده●دیگر●شروع●یک●تحول●در●اثر●تصویب●قانون●توسعه●محدوده●منطقه●
است.●بدون●تردید●مشاهده●آثار●مثبت●این●اقدام●نیازمند●زمان●و●برنامه،●کنترل●و●نظارت●دقیق●است●که●سازو●کار●آن●در●طرح●

جامع●منطقه●پیش●بینی●شده●است.
دریای عمان

خلیج چابهار محدوده 82 هزار هکتاری
منطقه آزاد چابهار 
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محدوده 14هزار هکتاري قبلي منطقه آزاد با تنگناها و محدودیت هاي بسیاري مواجه بود که عمًا توان و ظرفیت توسعه را از چابهار گرفته 
بود و با افزایش محدوده منطقه آزاد به 8۲ هکتار، ظرفیت ها آزادشده و تنگناها تبدیل به فرصت و مزیّت شد.

دسترسی نداشتن منطقه آزاد به بندر

فرودگاه خارج از محدوده منطقه آزاد و عدم امکان
 تردد تجار خارجی بدون ویزا به منطقه آزاد

تمرکز توسعه در محدوده منطقه آزاد و عدم برخورداری 
جامعه محلی از امکانات منطقه آزاد

عدم برخورداری جامعه محلی از مزّیت های منطقه 
آزاد مانند معافیت های مالیاتی

محدودیت های قانونی منطقه آزاد برای توسعه 
زیرساخت ها در شهر چابهار

و  لجستیکی  زیرساخت های  توسعه  امکان  عدم 
پسابندر در منطقه آزاد

ظرفیت های  شدن  آزاد  و  بندر  به  آزاد  منطقه  اتصال 
چابهار به عنوان چهاراه تجارت جهانی

چابهار  بین المللی  فــرودگــاه  پــروژه  ساخت  آغــاز 
بعد از 15 سال

همراه شدن جامعه محلی با روند توسعه

برخورداری جامعه محلی از مزّیت های منطقه آزاد مانند 
معافیت های مالیاتی 

سهیم شدن شهر چابهار در منابع عمرانی و زیرساختی و 
درآمدهای منطقه آزاد

فراهم شدن امکان توسعه زیرساخت های لجستیکی 
و پسابندر در منطقه آزاد

بنــدر

فرودگاه

جامعه محلی

معافیت

زیرساخت

توسـعه

محدودیت هایی که مزیت شد

مزيت هامحدوديت ها

طرح جامع محدوده جدید
به دنبال تصویب محدوده جدید منطقه آزاد چابهار، طرح جامع محدوده تهیه شد تا نقشه راه توسعه محدوده به درستي پیش رفته و منطقه آزاد 
چابهار به عنوان منطقه آزاد در قواره بین المللي، پیشران توسعه در ایران باشد. تهیه طرح جامع به فاصله یکسال از تصویب این قانون اقدام 
ارزشمندی است که در سال99 به پایان رسیده است و در سال 1400 مراحل تصویب در شورای عالی مناطق آزاد کشور را طی خواهد نمود.

مبلغ●قرارداد:●39●میلیارد●ریال● 
شروع:●اردیبهشت●1399● 
درصد●پیشرفت:●100●درصد● 

محدوده جدید منطقه آزاد چابهار

محدوده جدید منطقه آزاد چابهار

محدوده قدیم منطقه آزاد چابهار

ریمدان
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1100 هکتار 
تهیه طرح تفصیلی محدوده 1100 هكتاری پیكره هفتم صنعتی )صنایع سبك و متوسط(

6200 هکتار
بازنگری طرح تفصیلی پیكره هشتم صنعتی )صنایع سنگین(

 به وسعت تقریبی 6200 هكتار

388 هکتار 
بازنگری طرح تفصیلی پیكره یكم تجاری و تراس بهشت

 به وسعت تقریبی 388 هكتار

413 هکتار
تهیه طرح ویژه روستای تیس به وسعت 413 هكتار

240 هکتار 
طرح تفصیلی  و آماده سازی محدوده 240 هكتاری پیكره مسكونی

از ابتدای سال 96 مجمو عه ای از مطالعات به عنوان سنگ بنای سیاستگذاری و تصمیم برای توسعه منطقه که در گذشته مورد غفلت واقع 
شده بودند در دستور کار قرار گرفت تا راه برنامه ریزان و سرمایه گذاران منطقه را روشن نماید. در سال 99 کلیه مطالعات انجام شده پس 

از تحویل گیری به تصویب کمیسیون معماری و شهرسازی سازمان رسیده است

14هزار هکتار 

بازنگری طرح جامع محدوده 14000 هكتاری

آب 

تهیه طرح جامع آب، فاضالب و هدایت آب های سطحی

82 هزار هکتار 

تهیه طرح جامع محدوده اراضی جدید به وسعت82000 هكتار

82 هزار هکتار
تهیه عكس هوایی از محدوده 82000 هكتاري و
 تبدیل به نقشه جهت انجام مطالعات طرح جامع

 برق

تهیه طرح جامع برق 
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همزمان●با●تصویب●توسعه●محدوده●منطقه●آزاد●چابهار●در●سال●98،●
ریمدان●به●عنوان●نقطه●اي●مرزي●و●منفصل●و●در●فاصله●120کیلومتري●
به●محدوده●منطقه●آزاد●افزوده●است.●به●اذعان●کارشناسان،●ریمدان●
منطقه●اي●است●که●با●تسري●قوانین●مناطق●آزاد،●مي●تواند●نبض●تپنده●
تجارت●در●چهارراه●تجارت●جهاني●باشد.●در●ادامه●10مزیت●منطقه●
زیرساخت●هاي● که● مزیت●هایي● است.● آمده● ریمدان● مرزي● آزاد●

شکوفایي●آن●در●سال99●فراهم●شد.●
1. با توجه به آغاز پروژه های پتروشیمی چابهار و تبدیل منطقه به 
قطب سوم پتروشیمی کشور، مرز ریمدان می تواند به عنوان مسیری 
تولیدی  فرآورده های  صادرات  و  حمل  برای  ایمن  و  سریع  ارزان، 
و  چین  پاکستان  کشورهای  بازار  به  چابهار  پتروشیمی  مجتمع 

هندوستان باشد.
۲. نقطه مرزی ریمدان کوتاه ترین و امن ترین مسیر زمینی است که 
حلقه اتصال زمینی کشورهای شرق آسیا و هند به افغانستان، آسیای 

میانه، اروپا، شمال آفریقا را فراهم مي کند.
3. ریمدان بهترین راه دسترسی برای صادرات به بازار هدف پاکستان 

و همچنین واردات از کشور پاکستان است.
4. ریمدان هم به عنوان یک مسیر امن برای زوار و هم برای رونق 

گردشگری جنوب شرق کشور استان و چابهار بسیار مفید است. 
۵. با فعالیت مستمر مرز ریمدان ارتش پاکستان برای حفظ امنیت 
در این محدوده وارد عمل خواهد شد و این امر موجب تامین امنیت 

مرزهای ایران و پاکستان مي شود. 
6. رونق اقتصادی در طرفین مرز و مشارکت افراد بومی در منافع 
آن باعث می شود که منافع جامعه محلي با منافع ملی گره خورده و 

در تامین امنیت مشارکت کنند. 

۷. با توجه به تجربیات جنگ هشت ساله و آسیب پذیری بنادر واقع 
در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان و محدودیت بهره برداری از 
ظرفیت این بنادر در شرایط بحرانی با تدابیر الزم می توان از ظرفیت 
بنادر کشور همسایه استفاده کرد. ریمدان می تواند به عنوان مسیر 
امن ترانزیت کاال و  تجهیزات از طریق بنادر کشور همسایه به داخل 

کشور در شرایط بحران موثر باشد.
رقابت  منطقه  اقتصادی  برتر  قطب های  به عنوان  هند  و  چین   .8
کشورهای  و  افغانستان  کشورهای  بازار  به  دسترسی  برای  جدی 
مستقل مشترک المنافع )CIS( داشته و نیاز مبرمی به انرژی نفت 
منطقه  در  چین  از حضور  هم  آمریکا  دیگر  از سوي  دارند.  گاز  و 
و نزدیک شدن به خلیج فارس و تنگه هرمز نگران است )چنانکه 
پیشتر سنگاپور را ترغیب کرده بود تا کنترل بندر گوادر را در اختیار 
پاکستان و کشمکش های  افغانستان و  نا امنی در  نتیجه  بگیرد( در 
ذکر شده فرصتی طایی را پیش روی کشور قرار داده تا با تکیه بر 
امنیت،ثبات، نیروی متخصص جوان، منابع خدادادی و غیره، گام های 
بلندی را در توسعه تجارت و ترانزیت کاال برداشته و ضمن فراهم 
کردن رشد و رفاه اقتصادی برای شهروندان، امنیت خود را با امنیت 

قدرت های فرامنطقه ای گره بزند.
ریمدان نه تنها اقتصاد ایران را به اقتصاد پاکستان متصل کرده که 

فراتر از آن اقتصاد ایران را به اقتصاد چین وصل مي کند. 
10. در ریمدان نقطه اي به عنوان منطقه آزاد منفصل از چابهار تعریف 
شده که در نقطه صفر مرزي قرار داشته و نقش و ویژگي آن پیوند 
دادن دو بندر مهم و استراتژیک چابهار و گوادر است. این دو بندر در 
بازار انرژي حضور جدي دارند؛ چابهار به عنوان تولیدکننده و دارنده 

انرژي و گوادر به عنوان مصرف کننده انرژي. 

ریمدان
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طراحی و احداث نقطه منفصل ریمدان

3525
میلیارد●ریال

هزینـه●اجـرا:

بهره●بردارى●پروژه:●
اسفند●1400

شروع●پروژه:●
اسفند●1399

درصد●پیشرفت

2درصد

مساحت:●72●هکتار

احداث ۲ سوله هر یک به مساحت 4000 متر مربع
احداث ۵۷00 متر مربع ساختمان پیش ساخته مسکونی، 

تجاری، اداری، آتش نشانی،
گیت های مرزبانی و درمانگاه

احداث جاده پیرامونی به طول 33 کیلومتر
احداث جاده دسترسی به مسیر اصلی

حمل و نصب دیوار پیرامونی محدوده 6300 هکتاری
پارکینگ و بارانداز به مساحت ۲ هکتار



 عمران؛ روایت تحول 
عملکرد●سازمان●در●حوزه●●عمران●طي●سال●99●نه●تنها●قابل●
قیاس●با●هیچ●سالي●در●2دهه●گذشته●نیست●که●حتي●مي●توان●
گفت●عملکرد●99فراتر●از●یک●دهه●گذشته●است.●صفحات●
پیش●رو●بخش●هایي●از●عملکرد●عمراني●منطقه●آزاد●چابهار●را●

بازتاب●داده●است.●
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عمران و زیرساخت  
اقتصاد ملي، توسعه صنایع  اثرگذاري در  براي  پتروشیمي  باالدستي در چابهار چون فوالد و  به دنبال عملیاتي شدن، پروژه هاي کان و 
پایین  دستي، توسعه خوشه هاي صنعتي، تکمیل زنجیره هاي ارزش و تحریک تقاضا در صنعت گردشگري هم به منظور اثربخشي بر اقتصاد 
محلي از سوي منطقه آزاد چابهار اجرایي شد. به همین رو توسعه عمراني و پروژه هاي زیرساختي در سال 99 با سرعتي قابل توجه و چشمگیر 

پیش رفت.

• عملکرد عمراني: رشد 150درصدي
عملکرد عمراني منطقه آزاد چابهار در سال 99 با رشدي بالغ بر 1۵0درصدي همراه شد و از یک هزار و هفت میلیارد ریالي پروژه هاي عمراني 

چابهار در سال 98 به دو هزار و ۵40 میلیارد ریال در پایان سال 99 رسید. 

13941392 13951393 1396 1397 1398 1399

)میلیارد ریال(

271 390
418 297

245

744

1007

2700
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سال هاي 75 تا 85 
در مسير توسعه

سال هاي  طي  چابهار  آزاد  منطقه 
قرار  توسعه  مسير  در   85 تا   75
داشت و مقدمات طرح هاي عمراني و 
زيرساختي را فراهم كرد. چنانكه طي 
اين دهه يك هزار و 781 هكتار طرح 
تفصيلي اراضي و يك هزار و 69 هكتار 
چابهار  در  اراضي  آماده سازي  طرح 
هكتار   869 نهايت  در  و  شد  آماده 

طرح آماده سازي اراضي اجرا شد. 

سال هاي 85 تا 95 
ركود كامل 

در  عمراني  برنامههای  و  طرح  تهيه 
منطقه آزاد چابهار طي سال هاي 85 
تا 95 تقريبا به خواب فرو رفت و با 
چنانكه  شد؛  مواجه  طوالني  وقفه اي 
طرح هاي  تهيه  دهه  يك  اين  طي 
تفصيلي و آماده سازي اراضي به صفر 
آماده سازي  هكتار  تنها 68  و  رسيد 
اراضي از طرح هاي تهيه شده در دهه 

گذشته اجرايي شد. 

جهش به پشتوانه طرح هاي تفصيلي 
و آماده سازي

جهش عملكرد عمراني در منطقه آزاد چابهار به 
يكباره و بدون پشتوانه محقق نشده است؛ چنانكه 
روند تهيه طرح هاي تفصيلي و آماده سازي اراضي 
آزاد  منطقه  در   85 سال  تا  مي دهدكه  نشان 
چابهار، روند مطلوبي داشت، طي يك دهه با وقفه 
و ركود مواجه شده و از سال95 بار ديگر از سر 

گرفته شد. 

سال هاي 95 تا 99 
بازگشت به مسير توسعه

منطقه آزاد چابهار كه وقفه اي طوالني را طي يك 
آماده سازي  و  تفصيلي  طرح هاي  تهيه  در  دهه 
 95 سال  از  بود،  كرده  تجربه  اراضي  اجراي  و 
طي  و  سرگرفت  از  را  طرح ها  اجراي  و  تهيه 
بر  گذشته  دهه  دو  از  فراتر  عملكردي  4سال 
جاي گذاشت. چنانكه طي بازه زماني 95 تا 98 
ميزان 9هزار و 646 هكتار طرح تفصيلي اراضي و 
همچنين يك هزار و 992 هكتار طرح آماده سازي 
اراضي در منطقه آزاد چابهار تهيه شد. در عين 
حال در بازه زماني 95 تا 99 تعداد 1792 هكتار 
آزاد چابهار  منطقه  اراضي در  آماده سازي  طرح 

اجرا شد. 

مقایسه انجام مطالعات طرح های تفصیلی آماده سازی
تهیه طرح جامع منطبق بر اسناد باال دستی و طرح های تفصیلی و آماده سازی برای کلیه پیکره ها از اولویت های سازمان در راستای ایجاد 

زیر ساخت ها و جذب سرمایه گذاری بوده است.

68
صفرهکتار صفر

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

تهیه●طرح●هاى●تفصیلی●اراضیتهیه●طرح●هاى●آماده●سازى●اراضیاجراى●طرح●هاى●آماده●سازى●اراضی

1792
هکتار

869
هکتار

●1992
1069هکتار

هکتار

9646
هکتار

1781
هکتار
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رشد 50 برابري ارزش پروژه هاي عمراني در حال اجرا 
مقایسه پروژه هاي عمراني اجرا شده و در حال اجرا طي دو بازه زماني سال هاي 9۵ تا 99به نسبت سال هاي 90 تا 94 حاکي از رشد ۵0 
برابري ارزش پروژه هاي عمراني در منطقه آزاد چابهار است؛ چنانکه ارزش پروژه هاي عمراني اجرا شده و  در حال اجرا طي سال هاي 90 
تا 94 تنها 61۵ میلیارد بوده که طي سال هاي 9۵ تا 99 به سی و یک هزارو نود و شش میلیارد ریال بالغ شده است. همچنین مطالعات هم 

رشد قابل توجهي را در دو بازه زماني مورد اشاره تجربه کرده اند.

31,096

54
615

14

ارزش مطالعات )ميليارد ريال(

ارزش پروژه هاي عمراني 
اجرا شده و در حال اجرا )ميليارد ريال(

1394 تا 1390 1399 تا 1395

نیمه دوم دهه: نیمه شکوفایي
اگر یک دهه گذشته را به دو بخش سال هاي 90 تا 94 و سال هاي 9۵ تا 99 تقسیم کرده و ارزش مطالعات و پروژه هاي عمراني را در این 

دو بازه زماني مقایسه کنیم، به خوبي روند جهش فعالیت های حوزه عمرانی منطقه آزاد چابهار عیان مي شود. 

رشد ارزش مطالعات عمرانی 

شد
% ر

30
0

دهه  دوم  نيمه  در  در  عمراني  مطالعات 
90 با رشدقريب به نسبت سال های 90 
ميزان 54  به  ريال  ميليارد  از 14  تا 94 

ميليارد انجام شده است

ارزش پروژه هاي عمراني 
اجرا شده و در حال اجرا

شد
% ر

50
00

ارزش پروژه هاي عمرانی اجرا شده و در 
درنيمه  چابهار  آزاد  منطقه  در  اجرا  حال 
هزار   5 بر  بالغ  رشدی  با   90 دهه  دوم 
درصد از 615 ميليارد به 31.096 ميليارد 

ريال رسيده است.

615

31,096

14

54
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اسفند
بهمن
دی 
آذر

آبان
مهر

شهریور 
مرداد

تیر
خرداد

اردیبهشت 
فروردین

اسفند
بهمن
دی 
آذر

آبان
مهر

شهریور 
مرداد

تیر
خرداد

اردیبهشت 
فروردین

اسفند
بهمن
دی 
آذر

آبان
مهر

شهریور 
مرداد

تیر
خرداد

اردیبهشت 
فروردین

اسفند
بهمن
دی 
آذر

آبان
مهر

شهریور 
مرداد

تیر
خرداد

اردیبهشت 
فروردین

اسفند
بهمن
دی 
آذر

آبان
مهر

شهریور 
مرداد

تیر
خرداد

اردیبهشت 
فروردین

14
01

ال
 س

14
02

ال
 س

14
00

ال
 س

13
99

ال
 س

13
98

ال
 س

احداث مجموعه 
گردشگری لیپار 
306 میلیارد ریال

اجرای پروژه های دریایی 
سواحل مکران 

6.979 میلیارد ریال
)3 پروژه(

آماده سازی بخشی از مرز 
ویژه ریمدان

3520میلیارد ریال

اجرای خط انتقال آب 
مرز ریمدان

1451میلیارد ریال  طراحی و احداث 
ساختمان اداری مرکزی

2427میلیارد ریال

طراحی و احداث فرودگاه 
چابهار )فاز1 (

4.827میلیارد ریال

مشارکت در احداث 
کمربندی شهید کالنتری

   520میلیارد ریال

اجرای توسعه شبکه 
توزیع برق فاز یک
   870میلیارد ریال

احداث قطعه دوم بزرگراه 
چابهار-کنارک

  2900میلیارد ریال

احداث بخشی از دیوار 
پیرامونی محدوده 

منطقه آزاد
2526میلیارد ریال

تحول در چابهار با 20پروژه در حال اجرا
از مگاپروژه هایي چون فرودگاه و ورزشگاه و بزرگراه گرفته تا پروژه هاي عمراني کوچکتر در حوزه سامت و 
آموزش، همه به عنوان پروژه هاي عمراني و زیرساختي چابهار در حال اجراست و با بهره برداري در سال جاري 

و سال آینده، چهره چابهار را متحول خواهندکرد. 

مشارکت در احداث تصفیه 
خانه های فاضالب
140 میلیارد ریال

 

احداث مسیر ارتباطی
پیکره کارگاهی به تجاری

  120 میلیارد ریال

آماده سازی اراضی 
مسکونی پیکره

 سوم شمالی
 299 میلیارد ریال

 احداث مراکز جامع 
سالمت تیس 

60 میلیارد ریال

 اجرای عملیات بهسازی 
معابر فاز دوم

148 میلیارد ریال

 احداث مراکز جامع 
سالمت چابهار  
92 میلیارد ریال

 احداث پایگاه اورژانس 
21 میلیارد ریال

احداث انبارهای 
Cو A سرپوشیده تراس

360 میلیارد ریال
 احداث ورزشگاه 

کریکت  فاز 1
670 میلیارد ریال

اجرای شبکه آبرسانی 
روستای تیس

880 میلیارد ریال
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1

2

3

            4

5

6

3 2.900 احداث قطعه دوم بزرگراه  چابهار-کنارك

7

8

9

50 679 احداث ورزشگاه کریكت

10

نام پروژه مبلغ قراردادردیف
)ميليارد ريال(

پیشرفت فیزیکی
)درصد(

پروژه های در حال اجراپروژه های در حال اجرا

40 140

8 2426 احداث ساختمان مرکزی  اداری

5 520 مشارکت در احداث کمربندی شهید کالنتری

6 780 اجرای توسعه شبكه توزیع برق ) فاز یك(

توسعه انبارهای سرپوشیده

احداث مسیر ارتباطی پیكره کارگاهی به تجاری

احداث  تصفیه خانه

احداث مجموعه گردشگری لیپار

36047

11881

شناگاه و مسیر دسترسی

30656

11001

13

14

15

16

17

15 880

18

2 3525

فاز دوم  بهسازی معابر

19

1 4678 اسكله چند منظوره تیس

20

21675 جمع کل        )میلیارد ریال(

نام پروژه مبلغ اولیهردیف
)ميليارد ريال(

پیشرفت فیزیکی
)درصد(

طراحی و احداث فاز اول  منطقه منفصل ریمدان

اجرای شبكه آبرسانی روستای تیس

احداث پارك ساحلی پردیسان

انتقال آب به منطقه منفصل ریمدان

50 140

19احداث مرکز جامع سالمت تیس 60

1 1200

30021آماده سازی ارضی مسكونی

14502

43احداث پایگاه اورژانس12 21

16احداث مرکز جامع سالمت چابهار11 92
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پروژه های شاخص عمرانی 
طرح هاي عمراني و زیرساختي آغاز شده در منطقه آزاد چابهار نه 
تنها منشأ اثرات ارزشمندي براي توسعه چابهار خواهد شد که حتي 

در ابعادي و سیع تر اقتصاد استان و شرق کشور را منتفع مي کند.
به  واسطه اینکه به طور مستقیم و در گام نخست بر جامعه و اقتصاد 
محلي اثر دارد. مهمتر آنکه عاوه  بر پروژه هاي شاخص عمراني که 
در ادامه به آن هاي پرداخته مي شود پروژه هاي برجسته دیگري نیز 
در زیربخش هاي آموزشي، فرهنگي و ورزشي نیز طي سال 99 اجرا 

شده که در ذیل راهبردهاي بعدي به آنها اشاره مي شود. 

2900
میلیارد●ریال

هزینـه●اجـرا:

بهره●بردارى●پروژه:●
شهریور●1401

شروع●پروژه:●
اسفند●1399

%3
طول●مسیر:●●48/5●کیلومترمیزان●پیشرفت

مسیر●در●دست●احداث●سازمان:●
24/5●کیلومتر

احداث قطعه دوم بزرگراه چابهار-کنارک

بزرگراه چابهار-کنارک
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احداث کمربندی شهید کالنتری

739
میلیارد●ریال

هزینـه●اجـرا:

بهره●بردارى●پروژه:●
آبان●1400

شروع●پروژه:●
آبان●1399

مشارکت:●70●درصد●سازمان●+30درصد●بخش●خصوصی

طول●مسیر:●5●کیلومتر

سهم●مشارکت●سازمان:
520●میلیارد●ریال

%5
میزان●پیشرفت
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780
میلیارد●ریال

هزینـه●اجـرا:

بهره●بردارى●پروژه:●
آذر●●1401

شروع●پروژه:●
آذر●1399

احداث فاز اول توسعه شبکه توزیع برق

%6
میزان●پیشرفت



6869

توسعه انبارهای سرپوشیده

360
میلیارد●ریال

هزینـه●اجـرا:

بهره●بردارى●پروژه:●
دى1400

شروع●پروژه:●
شهریور●1399

با توجه به ظرفیت های اقتصادی و توسعه پیش روی سواحل  مکران 
و بندر چابهار در حوزه های حمل و نقل و بازرگانی، توسعه  انبارهای 
99 عملیات  شهریور  در  کاال  و  مواد  سازی  ذخیره  برای  سرپوشیده 

اجرایی احداث انبار 8000 متر مربعی آغاز گردید.

%47
میزان●پیشرفت
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احداث مسیر ارتباطی پیکره کارگاهی به تجاری

118
میلیارد●ریال

هزینـه●اجـرا:

بهره●بردارى●پروژه●:●
آذر●1400

شروع●پروژه:●
دى●1398

طول●مسیر:
●420●متر

%81
میزان●پیشرفت

با هدف اتصال پیکره کارگاهی به پیکره تجاری و تراس بهشت، با هدف 
تسهیل ترافیک و ایجادارزش افزوده برای اراضی
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احداث●ورزشگاه●کریکت

679
میلیارد●ریال

هزینـه●اجـرا:

440
عملکرد●ریالی

استادیوم کریکت
مبلغ قرارداد: 6۷9 میلیارد ریال

زمان شروع: شهریور 98
با ظرفیت 4000 نفر و زمین چمن با شعاع 8۲ متر که با نوین ترین 

استانداردهای زمین های چمن در حال احداث است.

%50
میزان●پیشرفت
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احداث●مجموعه●گردشگرى●لیپار

306
میلیارد●ریال

هزینـه●اجـرا

آماده سازی زیرساخت های مجموعه 36 هکتاری لیپار توسط سازمان 
و  خصوصی  بخش  سرمایه  تومان  میلیارد   ۵00 جذب  جهت  در 

اشتغال زایی 3۵0 نفر با واگذاری بسته های سرمایه گذاری

%56
میزان●پیشرفت

احداث●مراکز●جامع●سالمت●و●اورژانس●تیس●و●چابهار

۲مرکز جامع سامت و یک ساختمان اورژانس جاده ای که یکی از 
مراکز سامت در روستای تیس احداث خواهدشد.

این دو پروژه بهداشتی و درمانی پس از احداث و تکمیل به منظور 
بهره برداری  و استفاده عموم مردم به دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 

واگذار خواهد شد.

174
میلیارد●ریال

هزینـه●اجـرا

53
عملکرد●ریالی

%26
میزان●پیشرفت
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احداث●ساختمان●ادارى●مرکزى

2426
میلیارد●ریال

هزینـه●اجـرا

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

فعالیت های این سازمان و منطقه می گردد.

%8
میزان●پیشرفت

احداث تصفیه خانه

140
میلیارد●ریال

هزینـه●اجـرا:

جلوگیری از آلودگی منابع آب وخاک،جلوگیری از شیوع عوامل بیماریزا 
در محیط زیست و استفاده مجدد از پساب از اهداف احداث تصفیه خانه 

فاضاب است.
ظرفیت  با  برداری  بهره  مرحله  به  فاضاب  خانه  تصفیه  این  ورود  با 
۲000متر مکعب در شبانه روز از پساب با کیفیت آن برای مصارف 

فضای سبز استفاده خواهد شد.

ظرفیت:●

2000●متر●مکعب

این پروژه بصورت BOT اجرا می شود.

%40
میزان●پیشرفت
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احداث 1۷00 متر دایک
احداث ساختمان های شناگاه

احداث پارکینگ
احداث ۲ کیلومتر مسیر دسترسی

1100
میلیارد●ریال

هزینـه●اجـرا

%1
میزان●پیشرفت

●احداث●مجموعه●گردشگرى●ساحلی●پردیساناحداث●شناگاه●و●مسیر●دسترسی

11 هکتار استحصال و احداث دایک
احداث 400 متر اسکله صیادی در اسکله ۷ تیر

ساماندهی قایق ها و شناوران صیادی محلی در اسکله ۷ تیر

1200
میلیارد●ریال

هزینـه●اجـرا

%1
میزان●پیشرفت
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اجراى●شبکه●آبرسانی●روستاى●تیس

880
میلیارد●ریال

هزینـه●اجـرا

%15
میزان●پیشرفت

کلی پروژه اطالعات 

روستا1تعداد روستای تحت پوشش1

نفر6348جمعیت تحت پوشش در سال 21395

نفر15834جمعیت تحت پوشش در سال 31425

کثر روزانه)4 لیتر بر ثانیه56.4دبی مورد نیاز )حدا

پلی اتیلنجنس لوله های مورد استفاده5

میلی متر4000-63محدوده اقطار لوله ها6

کیلومتر2طول خط انتقال آب7

باب1ایستگاه پمپاژ8

مترمکعب500+2000مخازن بتنی9

متر60,000شبکه توزیع آب10
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کلي  رویکرد  سه  با  روستاها  سایر  و  تیس  ساماندهي  عمده  اقدامات 
و  اراضي  اراضي سازمان در محدوده روستا«، »ساماندهي  از  »حفاظت 
بر  و مشتمل  اجرایي شد  عمران«  و  »توسعه  و  کنترل ساخت وسازها« 

موارد زیر است: 
n  تعیین حریم روستا براساس طرح ویژه با مساحت 41۵ هکتار

و  شبانه روزی  به صورت  استان  مسکن  بنیاد  اراضی  گشت  استقرار    n

کاهش 100درصدی میزان تصرفات و ساخت وسازهای غیرقانونی
n  برنامه ریزی اجرای بنچ مارک گذاری محدوده قانونی روستا

n  حفظ و صیانت از اراضی با کاربری کشاورزی و جلوگیری از تغییر 

کاربری آنها
n  برنامه ریزی در جهت تثبیت طرح هادی 3۲ روستا در طرح توسعه 

منطقه آزاد چابهار و صیانت از اراضی محدوده طرح توسعه
n  تصویب شیوه نامه ساماندهی اراضی و اماک روستا

n  تشکیل پرونده متقاضیان جهت صدور سند مالکیت براساس شیوه نامه 

تصویبی، تعداد پرونده های تشکیل شده 1800 فقره
n  صدور پروانه ساختمانی براساس ضوابط معماری و شهرسازی طرح 

ویژه روستای تیس
n  ساماندهی اصناف و مشاغل طبق کاربری پیش بینی شده در طرح ویژه

n  انجام تعریض معابر روستا براساس طرح ویژه

n  تعیین بستر و حریم رودخانه های فصلی روستا با هماهنگی امور آب

ساماندهي تیس و دیگر روستاها
تیس  دماغه  از سمت  جنوبی  و  شمالی  شکن  موج  بازوی  احداث 
شیاتی  و  گردشگری  حوضچه  ایجاد  جهت  موجود  شکن  موج  و 

هرکدام به طول 1000 متر
اسکله صیادی با آبخور 4.۵ متر جهت امکان استفاده و پهلوگیری3 

فروند لنج
احداث دایک به طول 600 متر در اسکله تیس

400 متر اسکله صیادی در اسکله ۷ تیر
1هکتار استحصال دریا در مجموعه پردیسان

1۷00 متر دایک در شناگاه
احداث ساختمان شناگاه

احداث۲کیلومتر مسیر دسترسی به شناگاه

4678
میلیارد●ریال

هزینـه●اجـرا

احداث●●اسکله●چند●منظوره●●تیس

%1
میزان●پیشرفت
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300
میلیارد●ریال

هزینـه●اجـرا:

بهره●بردارى●پروژه:●
اسفند●1400

آماده سازی اراضی
چند  واحدهای  نفر،  جمعیت8۷۵0  با  واحدهایویایی  شامل  ۲0هکتار 
خانواری با جمعیت 1۲600 نفر، واحدهای آپارتمانی با جمعیت 6300 نفر 

در سال 98 عملیات اجرایی آن آغاز گردید.

%21
میزان●پیشرفت

دوده
هکتارسطح مح

240

بهسازى●معابر●فاز●دوم

140
میلیارد●ریال

هزینـه●اجـرا

114
عملکرد●ریالی

تایل گذاری: 11۲۵0 متر مربع
 جدول کاری:1۵1۷ متر مکعب

آسفالت: 1۵0000 متر مربع
پایه چراغ پارکی: 1۵0عدد

%50
میزان●پیشرفت
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طراحی●و●احداث●فازاول●نقطه●منفصل●ریمدان

احداث ۲ سوله هر یک به مساحت 4000 متر مربع
احداث ۵۷00 متر مربع ساختمان پیش ساخته مسکونی، 

تجاری، اداری، آتش نشانی،گیت های مرزبانی و درمانگاه
احداث جاده پیرامونی به طول 33 کیلومتر

احداث جاده دسترسی به مسیر اصلی
حمل و نصب دیوار پیرامونی محدوده 6300 هکتاری

پارکینگ و بارانداز به مساحت ۲ هکتار

3525
میلیارد●ریال

هزینـه●اجـرا

%2
میزان●پیشرفت

انتقال●آب●به●نقطه●منفصل●ریمدان

آبرسانی به 14 روستای مسیر و نقطه منفصل ریمدان

1450
میلیارد●ریال

هزینـه●اجـرا

%2
میزان●پیشرفت
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تاریخ عنوان ردیف

14 آبانهمایش شهرداران سراسر استان1

17دیتوسعه سواحل مكران با حضور دكتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور2

30 دی تا 3بهمن نمایشگاه توانمندي های صنعت ساختمان3

1 بهمن نشست سواحل مكران با حضور سرداردهقان مشاور مقام معظم رهبری 4

29 بهمن جلسه شورای اداری استان با حضور دكتر بانك مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی5

6 تا 8 اسفند همایش رویداد شتاب شیالت با محوریت دریا6

بخش سوم: 
همایش ها و نمایشگاه هاي برگزار شده 

14 مورد
22 مورد

19مورد
6 مورد

1396 1397 1398 1399

به●دلیل●شیوع●ویروس●کرونا●و●تعطیلی●هاى●متعدد●بسیارى●از●برنامه●هاى●پیش●بینی●شده●لغو●گردید.● 

نشست ستاد توسعه سواحل مكران با حضور معاون اول رئیس جمهور 

نشست ستاد توسعه سواحل مكران با حضور معاون اول رئیس جمهور 
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جلسه شورای اداری استان با حضور دكتر بانك

جلسه شورای اداری استان با حضور دكتر بانك

همایش رویداد شتاب شیالت با محوریت دریا

همایش رویداد شتاب شیالت با محوریت دریا
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راهبرد دوم:

اثر بر اقتصاد محلیاثر بر اقتصاد محلی
راهبرد دوم نقشه راه توسعه در واقع پاسخ به دغدغه درونزایي توسعه است؛ پي گرفتن 
برنامه ها در محور اول توسعه از بعد بیروني را در منطقه آزاد چابهار محقق  مي کند، لذا 
ضرورت داشته تدبیري اندیشیده شود تا توسعه بیروني را با توسعه از دل چابهار همراه 
کند. بنابراین دومین محور از راهبردهاي منطقه آزاد چابهار اثرگذاري بر اقتصاد محلي 
نام گرفت. راهبرد اثرگذاري بر اقتصاد محلي از مسیري دنبال مي شود که داشته  هاي 
اقتصاد محلي را شکوفا کرده و توسعه تولید و اشتغال محلي را به همراه داشته باشد. در 
این زمینه حمایت از  کسب وکارهاي کوچک در دستور کار قرار گرفت و توانمندسازي 
SME  ها به عنوان محور راهبرد دوم یا همان اثرگذاري بر اقتصاد محلي  اولویت سازمان 

منطقه آزاد چابهار شد. 
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اقدامات●راهبردى●در●حوزه●شهرسازى
به  معرفی  و  الزم  مستندات  و  مــدارک  تهیه  و  قانونی  غیر  تصرفات  شناسایی 

دستگاه های ذیربط برای اقدامات قانونی

کسری اراضی)1000هکتار در محدوده 14هزار هکتاری اسبق( پیگیری موضوع 
از طریق ادارات ثبت اسناد و اداره منابع طبیعی

ک و مستغالت فاقد سند واقدامات الزم جهت مستندسازی از قبیل  شناسایی امال
تهیه نقشه های شمیم و...و معرفی به اداره ثبت اسناد جهت دریافت سند مالکیت

گرفتن استعالم از واحدهای ذیربط و تهیه پاسخ نقل و انتقال به دفاتر اسناد 
رسمی  محدوده قدیم و جدید )الحاق شهر چابهار به سازمان منطقه آزاد(

اخذ استعالم های مرتبط با قرارداد ترهین سه جانبه فی مابیبن سازمان، بانک، 
سرمایه گذار و درنهایت معرفی نماینده سازمان جهت امضاء اسناد

بررسی پرونده های ساماندهی روستای تیس و تطبیق قرارداد های روستای تیس 
از لحاظ فنی و مالی

محاسبات عوارض 5درصد نقل و انتقال و معرفی به مدیریت امور مالی جهت پرداخت

جهت  شهرداری  به  متعلق  2000هکتاری  اراضی  موضوع  پیگیری  و  شناسایی 
تعیین حدود و...

اقدامات الزم جهت دریافت اراضی معرض در محدوده الحاقی جدیدموضوع 
ماده 56،34،و... از اداره منابع طبیعی

پیگیری دریافت پرونده های متعلق به اشخاص موضوع اراضی2000هکتاری 
از اداره راه و شهرسازی جنوب استان)مسکن و شهرسازی(

ک و مستحدثات متعلق به سازمان منطقه آزادچابهار واقع   ثبت مشخصات امال
در محدوده منطقه در دفاتر  و یا سیستم های نرم افزار ی و  انعکاس آن به حوزه 

مدیریت حقوقی

●طراحی●و●ایجاد●زیرسامانه●آب●وفاضالب●،طراحی●و●ایجاد●فرآیند●یکپارچه●
درون●سازمانی●جهت●تسریع●در●ارائه●خدمات●به●شهروندان

●بهره●بردارى●آرشیو●سایر●مدیریت●ها

سیستمی● ثبت● به●منظور● ادارى● اتوماسیون● سامانه● با● لینک● ●برقرارى●
مجوزهاى●صادره●و●راه●اندازى●درگاه●پرداخت●اینترنتی●●عوارض●و●هزینه●ها

●ایجاد●قابلیت●اطالع●رسانی●به●صورت●پیامکی●و● USSD ●به●شهروندان●در●
خصوص●فرآیندهاى●مختلف،●●اطالع●رسانی●پرداخت●عوارض●و●هزینه●هاى●

مهندسین●ناظر،●اطالع●رسانی●پرداخت●فیش●هاى●آب●●و●●برق●و●غیره●

فیش●هاى● دریافت● قبیل● از● بهره●بردارى● خدمات● ویژه● درگاه● ایجاد●●
آب●وبرق،●میزان●کارکرد●●کنتورها،●پرداخت●غیرحضورى●و●نمایش●سابقه●

فیش●هاى●دوره●هاى●قبل●با●رمز●اختصاصی●جهت●ورود●●براى●هر●ملک

●ایجاد●فرآیند●مهندسین●طراح●با●قابلیت●کنترل●عادالنه●تعداد●کار●و●سهمیه●
متراژ●طراحی●ساالنه●و●●گزارش●گیرى●الزم

برآورد● و● )ثبت● ساختمانی● تخلفات● به● رسیدگی● کمیته● فرآیند● ●ایجاد●
تخلفات●و●قفل●پرونده●مالک●●موردنظر●جهت●تعیین●تکلیف(●

سامانه هوشمند شهرسازي با عنوان زیما، سامانه اختصاصي سازمان منطقه آزاد چابهار است که با اهدافي چون شفاف سازي فعالیت هاي 
شهرسازي، هوشمند کردن خدمات شهري و مدیریت و نظارت هوشمند بر فرآیند واگذاري در منطقه آزاد طراحي و اجراشده است. 
این سامانه تحت وب بوده و از هرکجا مي توان وارد این سامانه شد و سرمایه گذار و فعال اقتصادي هم مي تواند با دریافت نام کاربري و 
رمز عبور از واحد مدیریت شهرسازي سازمان منطقه آزاد، وضعیت زمین هاي قابل واگذاری را ببیند و همچنین صاحبان پروژه از وضعیت 

زمین پروژه خود مطلع شوند. 

زیما؛●سامانه●هوشمند●شهرسازى●چابهار

طراحی و اجرای فرآیندهای شهرسازی بر پایه  BPMS  و فرم های قالب چاپی

درگاه خدمات الکترونیک شهروند به  منظور ارائه خدمات غیرحضوری به سرمایه گذاران

درگاه سرمایه گذاری به منظور معرفی فرصت ها و اطاعات مربوط به اراضی قابل واگذاری به سرمایه  گذاران ایجادشده است

سامانه هوشمند انتخاب مهندسین ناظر به منظور توزیع عادالنه و قابل کنترل کارهای نظارت و طراحی بر  ساختمان ها

کارتابل اختصاصی مهندسین ناظر و طراح فعال و دارای مجوز در محدوده منطقه آزاد

ایجاد سامانه یکپارچه شهرسازی به منظور ارائه خدمات مربوطه از قبیل صدور پروانه، تمدید یا اصاح  پروانه ساختمانی، صدور پایان 
کار، محاسبات انواع عوارض شهرسازی و نوسازی، ثبت اطاعات و مشخصات  جامع عرصه و اعیان اماک و غیره

طراحی و ایجاد زیرسامانه برق 

 PDF, WORD, JPG,  طراحی آرشیو الکترونیک حوزه های شهرسازی و سرمایه گذاری باقابلیت بارگذاری اسناد کاغذی،  فایل های
  POWER POINT, AUTOCAT 

محاسبات هوشمند انواع عوارض

ثبت گزارش های تخلفات ساختمانی 

گزارش گیری از کلیه فرآیندهای در حال انجام و انجام شده، عوارض پرداخت شده و نشده،  اماک واگذارشده و نشده

قابلیت●ها●و●زیرسامانه●هاى●سامانه●زیما● 
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سامانه زیماسامانه زیما   
سامانه اطالعات شهرسازیسامانه اطالعات شهرسازی

سیاست ها

ایجاد درآمدهای پایدار سامانه اطالعات شهرسازی

مدیریت فضاهای عمومی و زیباسازی

الکترونیکی نمودن اسنادومدارک

GIS ایجاد و بهره برداری از سامانه

ساماندهی ترافیک و حمل ونقل عمومی

تکریم ارباب رجوع و حفظ منزلت
 اجتماعی سرمایه گذاران

حفاظت محیط زیست

ایجاد انتظام شهری

مدیریت منظر شهری

استقرار نظام مهندسی ساختمان

بازنگری طرح های شهری

GIS Base    عنوان برنامه: استقرار و بهره برداری از سامانه شهرسازی

اتصال سامانه 
به دبیرخانه 

مرکزی
رفع نواقص

 سامانه موجود
بارگذاری نقشه های

 تفصیلی جدید
تکمیل فرآیند 

تعریف فرمول ها و 
ضوابط در سامانه

عنوان سیاست: سامانه اطالعات شهرسازی

اقدامات مربوط به هر برنامه

عنوان برنامه: ایجاد درگاه خدمات الکترونیک

عنوان برنامه: واگذاری خدمات غیرحاکمیتی به 
بخش خصوصی

عنوان سیاست: تکریم ارباب رجوع و حفظ 
منزلت اجتماعی سرمایه گذاران

تأسیس 
دفاتر خدمات 

شهرسازی

ایجاد و راه اندازی 
پرتال خدمات 

الکترونیک، اعالم 
مراحل انجام کارها، 

بارگذاری فرم ها

دریافت 
اسنادومدارک 
مورد نیاز از 
طریق درگاه

راه اندازی سیستم 
اطالع رسانی 

پیامکی مراحل 
انجام کار به 
شهروندان

عنوان سیاست: راه اندازی
GIS سامانه 

جمع آوری و 
دسته بندی 
اطالعات 

پرونده های 
ملکی

تهیه سامانه 
مربوطه و 

ثبت اطالعات 
در آن

تبدیل کلیه 
نقشه های 
اتوکدی 

پیکره های 
مختلف سازمان 
GIS به فرمت

بارگذاری نقشه 
و مشخصات 

تأسیسات کلیه 
ساختمان های 
مهم و یا دارای 
کاربری خاص

بارگذاری نقشه 
و مشخصات 

تأسیسات اجرا 
شده در کلیه 
پیکره ها در 

محدوده منطقه 
آزاد از بدو 
تأسیس 

بارگذاری 
کلیه نقشه ها 
و طرح های 

تفصیلی منطقه 
آزاد از بدو 

تأسیس

GISعنوان برنامه: ایجاد و بهره برداری از سامانه

w w w . c f z o . i r

برنامه های در دست اقدام
1-طراحی و ایجاد زیرسامانه آب و فاضالب

2-بهره برداری آرشیو سایر مدیریت ها

3-برقراری لینک با سامانه اتوماسیون اداری به منظور ثبت سیستمی مجوزهای صادره

4-راه اندازی درگاه پرداخت اینترنتی عوارضات و هزینه ها

5-طراحی و ایجاد فرآیند یکپارچه درون سازمانی جهت تسریع در ارائه خدمات به شهروندان

6- ایجاد الیه های خطی، نقطه ای و فیلدهای ورود اطالعات مورد نیاز با بالن اختصاصی جهت بارگذاری اطالعات تاسیسات 
زیربنایی از قبیل مسیر شبکه آب، فاضالب، برق، تیرهای روشنایی، درختان، مسیرهای آسفالتی، پیاده روها و غیره

7- آموزش کار با سامانه به کلیه کاربران معرفی شده توسط مدیریت های مختلف سازمان جهت انجام کلیه فعالیت های روزانه 
از طریق سامانه

8- ایجاد داشبورد مدیریتی 

9- ایجاد قابلیت اطالع رسانی به صورت پیامکی و USSD به شهروندان در خصوص فرآیندهای مختلف، اطالع رسانی پرداخت 
عوارضات و هزینه های مهندسین ناظر، اطالع رسانی پرداخت فیش های آب، برق و غیره

10- ایجاد درگاه ویژه خدمات بهره برداری از قبیل دریافت فیش های آب و برق، میزان کارکرد کنتورها،  پرداخت غیرحضوری 
و نمایش سابقه فیش های دوره های قبل با رمز اختصاصی جهت ورود برای هر ملک

11-ایجاد فرآیند مهندسین طراح با قابلیت کنترل عادالنه تعداد کار و سهمیه متراژ طراحی ساالنه و گزارش گیری الزم

12- ایجاد فرآیند کمیته رسیدگی به تخلفات ساختمانی )ثبت و برآورد تخلفات و قفل پرونده مالک مورد نظر جهت تعیین تکلیف(

جامع  طرح  براساس  نه گانه  پیکره های    GIS-BASE  نقشه های  بارگذاری 
مصوب به مساحت   14000 هکتار

بارگذاری محدوده اراضی الحاقی منطقه آزاد به مساحت 6۷000 هکتار

در  فعالیت  مجوز  دارای  ناظر  مهندسین  کامل  اراضی  اطاعات  بارگذاری 
محدوده منطقه آزاد  

بارگذاری اطاعات واگذارشده و نشده 9۵00 قطعه

اسـکن و بارگـذاری اسـناد کاغـذی و ثبت اطاعـات اماک واگذارشـده به 
تعـداد9۵00 فقره

بارگذاری اطاعات و مشخصات کامل پاک های ثبتی منطقه آزاد به مساحت 
14000 هکتار

مشاهده مراحل گردش کاری طی شده و باقیمانده به صورت گرافیکی و فهرستی  

بهبود کارایی و بهره وری کاربران با امکان گزارش گیری های موردنیاز

اقدامات صورت گرفته برای بهره برداری از سامانه
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منطقه گواتر شهرستان 
دشتیاری

محل اجرا:

2 از 5 میلیارد ریال

سهم مشارکت سازمان:
% 40

مدت زمان انجام: 
6 ماه

گواتر سایت پرنده نگری روستای 

100 %میزان پیشرفت:

توسعه زیرساخت های محیط زیست

چابهار پایین دست هتل لیپار
محل اجرا:

550 از 550 میلیونریال

سهم مشارکت سازمان:
% 100

مدت زمان انجام: 
6 ماه

100 %میزان پیشرفت:

راه اندازی پایگاه دریایی محیط زیست
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●ارتقاى●خدمات●عمومی●سازمان●و●تقویت●پنجره●واحد:
نظام●ارزشیابی●کارکنان●)نظام●360●درجه(● 
 ●)ISO 9001-2015(●ادامه●پیاده●سازى●سیستم●مدیریت●کیفیت
 ●)ISO 9001-2015(●انجام●فازهاى●1●و●2●و●3●استقرار●نظام●مدیریت●کیفیت●ایزو
توسعه●زیر●ساخت●هاى●ارتباطی●بین●ساختمان●هاى●ادارى● 
پنجره●واحد●دبیرخانه●شوراى●عالی●مناطق●آزاد،●شامل●سامانه●●  استقرار●سامانه●هاى●

جامع●●گمرکی-●صنایع●-●ثبت●شرکت●ها
استقرار●سامانه●هاىGIS●-آتش●نشانی-●حقوقی●و●امور●قراردادها-●بودجه-●بازرگانی● 
توسعه●فضاى●اطالعاتی●سازمان●از●14●ترابایت●به●60●ترابایت● 
ایجاد●سایت●پشتیان●جهت●●Backup●●اطالعات●،●انتقال●و●سوییچینگ● 
 ●100MB●50●بهMB●ارتقاى●پهناى●باند●ارتباطی●از
13438●نفر●ساعت●برگزارى●دوره●آموزشی●تخصصی●و●کاربردى●و●240●نفر●ساعت●● 

شرکت●در●سمینارها●و●همایش●هاى●مختلف
اصالح●،●بهبود●و●مکانیزاسیون●فرآیندها● 
تنظیم،●اصالح●و●نهایی●کردن●ظایف●پست●هاى●سازمان)301●پست●سازمان(● 

وصول مطالبات و ارجاع به حقوقی سال های 96 الی 99 شفافیت و بهبود مستمر
)میلیارد ریال(

ینه
هز

د و 
رآم

ت د
یری

مد
ی و 

ساز
اف 

شف

کاهش●
ریسک●تحقق
درآمدى

مدیریت●
اسنادى●و●اصالح●

قراردادها

اصالح●
و●پایدارسازى●
سبد●درآمدى

بهینه●سازى
و●افزایش●بهره●ورى●

هزینه●کرد

389,000,000,000

196,000,000,000

258,000,000,000

سال 1398

سال 1399

سال 1397

سال 1396

153,000,000,000
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آراء صادره له سازمان :30 فقره
آراء صادره علیه سازمان: یک فقره

امور حقوقی و قراردادها
تعدادنوع قراردادردیف

33واگذاری  بشرط اجراء  و  تكمیل1

كن و دفتر مجازی2 84اجاره اما

گذاری در روستای تیس3 18وا

32اصالحیه و الحاقیه4

32پیمانكاری5

36خدمات6

23مشاوره7

29حق االنتفاع8

226ابالغ قرارداد9

36توافق نامه و تفاهم نامه10

549جمع کل

معاضدت قضائی اعم از طرح دعاوی حقوقی و شکایات کیفری و دفاع از دعاوی مطرح شده 
علیه سازمان، تهیه لوایح بصورت کارشناسی و حرفه ای در راستای استیفای حقوق حقه سازمان 
و ممانعت جدی از تضییع حقوق بیت المال بوده که به یاری خداوند  و همت کارکنان مجموعه 

حقوقی، سبب توفیق در اکثر قریب به اتفاق پرونده ها شده است.
• پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیت های قانونی منجمله اجرائیات اخذ شده از اداره ثبت اسناد 

و اماک شهرستان چابهار به ارزش تقریبی90/000/000/000 ریال.
• تعیین تکلیف قراردادهایی که از سنوات گذشته راکد و عدم سرمایه گذاری توسط طرف قرارداد 
در زمین واگذار شده باعث تضییع حقوق دولتی گردیده بود که حسب تکلیف قانونی و برابر مفاد 

مصرح در قراردادها ، اقدامات الزم در راستای فسخ کلیه قراردادها انجام گردیده است.
و  قراردادها  امور  مدیریت حقوقی،  همکاران حوزه  نتیجه تاش  توفیقات حاصله جملگی   •
اماک)اعم ازمشاورین وکارشناسان( و تغییر در رویکرد و اصاح فرآیندها بوده است. بعنوان 
مثال،راه اندازی و بهره برداری از سامانه جامع امور قراردادها، عاوه بر حذف بروکراسی 
و جلوگیری از اطاله زمان و تسریع در بررسی قراردادها، منبع و مرجع مطمئنی جهت 
ساماندهی و نگهداری اسناد منضم به قرارداد را فراهم نموده است. همچنین تغییر رویکرد و 
استفاده دیگر از ظرفیت های قانونی جهت واگذاری اراضی مانند انعقاد قراردادهای مشارکت 
و حق االنتفاع، موجبات از بین بردن شائبه قصد صرف اخذ زمین توسط اشخاص را فراهم 

نموده است.
• اعاده دادرسی در پرونده هایی که برخاف موازین شرعی و قانونی حکم به ضرر سازمان 
صادر گردیده، بدین توضیح که با اقدامات و پیگیری های صورت گرفته از طریق دبیرخانه 
تعیین  به درخواست های مناطق آزاد  شورایعالی مناطق آزاد، شعبی ویژه جهت رسیدگی 
گردیده که این مهم حاصل تاش جمعی و پیگیری های مستمر مدیران حقوقی مناطق و دبیر 

محترم شورایعالی مناطق آزاد می باشد.

نقشه راه سازمان منطقه آزاد چابهار در مسیر بهبود عملکرد

شفاف●●سازى●و●
مدیریت●درآمد●

و●هزینه

بهبود●سازمانی●
و●مدیریت●

جامع
عملکرد

توانمندسازى●و●
ساماندهی●
منابع●انسانی

طرح ها

هوشمندسازى●
سازمانی
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راهبرد سوم:

جلب مشاركت جوامع محليجلب مشاركت جوامع محلي
طي دو دهه فعالیت سازمان منطقه آزاد عدم مشارکت جامعه محلي یکي از مصادیق توسعه 
نامتوازن چابهار بوده است؛  چنانکه سازمان منطقه آزاد زیرساخت هاي توسعه را تنها در داخل 
محدوده منطقه فراهم کرده و سرمایه ها و صنایع بزرگي هم به این  منطقه جذب شده اند، اما 
ساکنان و اهالي بومي منطقه از این پروسه توسعه به هیچ عنوان بهره مند نشده اند. بنابراین 
سازمان منطقه  آزاد در این دوره گام در راهي گذاشت که بتواند به طور جدي و اساسي این 
مشکل را حل کرده و با سهیم کردن اهالي منطقه در منافع  منطقه چابهار، فرآیند توسعه پایدار 
را محقق کند.  در این مسیر سه مقوله آموزش، بهداشت و توانمندسازي به عنوان محورهاي 
اصلي توسعه پایدار در دستور کار قرار گرفت و سعي بر  آن شد تا اقدامات و برنامه هایي که 
در این سه حوزه تدوین مي شود، اقداماتي بنیادي، بلندمدت و با حوزه اثرگذاري باال باشد که 
بتواند منشأ  تحول مثبت در زندگي مردم منطقه شده و آثار آن تا سال ها در بهبود زندگي 

جامعه محلي نمود داشته باشد.  
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بخش اول:
 سازمان مسئولیت پذیر

محدودیت هاي قانوني پیش روي منطقه آزاد چابهار براي تخصیص بودجه و اعتبار به شهر 
پس از تصویب توسعه محدوده برداشته شد و سازمان در کسوت یک سازمان مسئول و 
متعهد به جامعه محلي توانست گام هاي ارزشمندي را در مسئولیت هاي اجتماعي خود طي 

سال 99 بردارد.  

مسئولیت های  اجتماعی

اقدامات سازمان منطقه آزاد چابهار
در راستای ایفای نقش مسئولیت  اجتماعی

فرهنگی
اجتماعی

گردشگری
محیط زیست
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100پروژه 
مسئولیت اجتماعی در نگاه آماری

 33
پروژه فرهنگی

27●خانه●اى●امید●روستایی● 
5●کتابخانه●هاى●روستایی● 
1●خانه●فرهنگ●وهنر● 

 2
پروژه محیط زيست

1●سایت●پرنده●نگرى● 
1●پایگاه●محیط●زیست●دریایی● 

 48
پروژه اجتماعی

20●مدرسه● 
1●مجتمع●شبانه●روزى● 
3●خوابگاه● 
4●زیرساخت●بهداشتی● 
20●زیرساخت●ورزشی● 

 17
پروژه گردشگری

12●گردشگرى● 
3●میراث●فرهنگی● 
2●صنایع●دستی● 

فرهنگی:●90●میلیارد●ریال

اجتماعی:●4،313،میلیارد●ریال

گردشگرى:●2،838،میلیارد●ریال

محیط●زیست:●7،5●میلیارد●ریال

سازمان● اســت● ــر● ذک شایان●
هزار● ●29 چابهار● آزاد● منطقه●
منطقه● نقاط● بهترین● از● مترمربع●
احداث● به● اختصاص● را● آزاد●
زیرساخت●هاى●فرهنگی،●ورزشی،●
بهداشت●و●درمانی،●به●منظور●ارائه●
نموده● محلی● به●جامعه● خدمات●

است.

اعتبارات ؛
مبلغ●کل●پروژه●هاى●عمرانی●15،580●میلیارد●ریال

سهم●مشارکت●سازمان●7،248●میلیارد●ریال

درصد●مشارکت●سازمان●47●%

درصد●مشارکت●سایر●نهادها●53●%
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بخش دوم: 
توسعه زیرساخت هاي آموزش 

سازمان منطقه آزاد چابهار براي تحقق اهداف و برنامه هاي خود در حوزه بهبود شرایط 
آموزش و تربیت  نیروي انساني ماهر ابتدا در جهت تامین زیرساخت هاي آموزشي مانند 
ساختمان و فضاي فیزیکي حرکت کرد و سپس بر محور مهمتر  و کلیدي تر یعني کیفیت 
آموزش تمرکز کرد تا نیروي انساني ماهر و کاربلد براي تامین نیاز صنعتي، تجاري 
و خدماتي مهیا شود. نخستین اقدام و اولویت اساسي افزایش سطح فضاهاي آموزشي 
و ساخت مدرسه بود. اما به جاي آغاز روند مدرسه سازي از صفر اقدام عملیاتي تري 
ساماندهي شد تا سریع تر به نتیجه برسد. به همین رو شناسایي پروژه هاي  نیمه کاره و 
رهاشده که از سوي خیرین یا بودجه دولتي آغاز و نیمه تمام مانده بودند در دستور کار 
قرار گرفتند. برخي از اقدامات حوزه مدرسه سازي در سال 99 شامل موارد زیر است: 

مسئولیت اجتماعى

عکس مرتبط
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کالس درس احداث و تکمیل 20  باب مدرسه با 145 

گلفشان و سیدالشهداء منطقه  بلوچستان و مؤسسات خیریه مهبان  استان سیستان  و  و تجهیز مدارس  نوسازی  اداره کل  با مشارکت 
آزاد،چابهار، بسیج سازندگی سپاه سلمان سیستان وبلوچستان، خیرین مدرسه ساز آموزش  و پرورش استان تهران

102,5  از  171 میلیارد ریال

سهم مشارکت سازمان:
% 60

مدت زمان انجام: 

1397 تا   1400

میزان پیشرفت:

% 85

کمبود فضای آموزشی و نبود اعتبارات  با توجه به 
اين  از  ــعــدادی  ت ــدارس،  ــ م تکمیل  جهت  الزم 
مدارس به مدت 2 - 3 سال به صورت نیمه کاره 

متوقف شده بودند. 

نکته:

مسئولیت اجتماعى
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دهستان پیرسهراب، 
شهرستان دشتیار

محل اجرا:

100 از 200 میلیارد ریال

سهم مشارکت سازمان:
% 50

مدت زمان انجام: 
1399 تا 1401

اهداف:

کاهش دانش آموختگان بازمانده از تحصیل  
کیفیت آموزش  ارتقای سطح 

 جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان
 دوری مسافت روستاها

 تحت پوشش قراردادن دانش آموزان 35 روستا
کارآفرینی و مهارت آموزی  توسعه 

احداث مجتمع بزرگ آموزشی شهید حسین علیمرادی
 با ظرفیت 140 نفر دانش آموز

25 %میزان پیشرفت:
فضاهای پیش بینی شده:

سالن اجتماعات و اتاق انتظار والدين
نمازخانه، کتابخانه، سالن ورزشی، آشپزخانه صنعتی
سلف سرویس، کارگا ه های آموزشی، سایت کامپیوتر
فضای سبز مناسب، سیستم اطفای حريق پیشرفته

محل عرضه محصوالت دست ساز دانش آموزان
نگهبانی و سریداری

مسئولیت اجتماعى
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و  راسک  سرباز،  همجوار  شهرستان های 
قصرقند

محل اجرا:

100 از 150 میلیارد ریال

سهم مشارکت سازمان:
% 67

مدت زمان انجام: 
اهداف:12 ماه

ارتقای سطح کیفیت آموزش  
جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان  
دانش آموزان    تــردد  و  مسافت  بعد  کاهش 

روستاهای همجوار

عملیات اجرایی  3 خوابگاه دانش آموزی

مساحت کل:
 6200 مترمربع

کز شبانه روزی: ظرفیت مرا
200 نفر

مسئولیت اجتماعى
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دانا و توانا، با هدف جبران خالء نیروي ماهر 
در شرایطي که تامین نیروي کار ماهر یکي از جدي ترین چالش هاي 
توسعه صنعتي و اقتصادي در چابهار است، دبیرستان دانا و و توانا با 
هدف شناسایي استعدادها و تربیت نیروي انساني متخصص در منطقه 
آزاد چابهار فعال شد. مجموعه اي که نه فقط کارنامه سه  ساله اش 
روشن است و پاي فرزندان چابهاري را به برجسته ترین دانشگاه هاي 

کشور باز کرده که نوید روزهاي درخشان تري را مي دهد. 
آزمون،  طریق  از  هرساله  توانا  و  دانا  شبانه روزي  دبیرستان 
ظرفیت دانش آموزان خود را تکمیل مي کند و فقط هم دانش آموز 
هر  براي  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مي کند.  جذب  روستاها  از 
دانش آموز در این مدرسه ساالنه 10 میلیون تومان کمک هزینه 

تحصیلي اختصاص مي دهد. 
مدرسه دانا و توانا از یکسو منجر به تربیت نیروي انساني ماهر شده 
و از سوي دیگر به واسطه توسعه دانش منجر به همگام شدن جامعه 
محلي با سرعت توسعه خدمات و صنایع جدید در جامعه مي شود. 
بنابراین با تربیت نیروي ماهر و توانمند این پیام  مهم به صنایع و 
سرمایه گذاران در منطقه آزاد چابهار مي رساند که مي توانند نیروي 
ماهر مورد نیاز خود را از اهالي منطقه و جامعه محلي تامین کنند. 

بورسیه●هاي●تحصیلي●دانا●و●توانا
سازمان منطقه آزاد چابهار طي همکاري با دانشگاه بین المللي چابهار 
طي سال هاي 9۷ تا 99 موفق به حمایت از 131 دانش آموز مستعد 

جنوب استان سیستان و بلوچستان شد. این دانش آموزان در قالب 
بورسیه   تحصیلي، امکان تحصیل در دبیرستان شبانه روزي در مقاطع 

پایه دهم، یازدهم و دوازدهم را پیدا کردند. 

مسئولیت اجتماعى
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در●روستاهاى●شهرستان●هاى●همجوار●با●مشارکت●سازمان●منطقه●آزاد●چابهار●و●بنیاد●خیریه●دکتر●مجتهدى

بخش سوم:
 توسعه زیرساخت هاي فرهنگي 

راه اندازي  خانه هاي امید روستایي، راه اندازي خانه فرهنگ کماالن و همچنین راه اندازي و تجهیز کتابخانه هاي روستایي نشان از نگاه ویژه منطقه 
آزاد چابهار به حوزه توسعه فرهنگي طي سال 99 دارد. برخي پروژه هاي برجسته فرهنگي اجرا شده طي سال 99 شامل موارد زیر است:

روستاهای شهرستان های 
چابهار،کنارک و دشتیاری

محل اجرا:

20 %میزان پیشرفت:

30 از 1۲0 میلیارد ریال

سهم مشارکت سازمان:
مدت زمان انجام: 25 %

24 ماه

اهداف:

حمایت از خاقیت های اصیل و باارزش روستایی  
 ارتقاء وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی به  ویژه   

مناطق مرزی و در میان مرزنشینان
 تقویت فرهنگ و سبک زندگی اصیل روستایی  
توانمند سازی جامعه  محلی  
 برگزاری گارگاه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی  

مسئولیت اجتماعىآغاز عملیات احداث 27 خانه امید روستایی
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در روستاهای شهرستان های همجوار با مشارکت سازمان منطقه آزاد چابهار و بنیاد خیریه دکتر مجتهدی و 
بخشداری مرکزی شهرستان چابهار

شهرستان های  روســتــاهــای 
چابهار،کنارک و دشتیاری

محل اجرا:

50 %میزان پیشرفت:

۵ از 10 میلیارد ریال

سهم مشارکت سازمان:
% 50

مدت زمان انجام: 

30 ماه

اهداف:

ترویج فرهنگ کتاب خوانی در روستاها  
تقویت فرهنگ و سبک زندگی اصیل روستایی  
توانمندسازی جامعه محلی  

کتابخانه روستایی آغاز عملیات احداث 5 

مسئولیت اجتماعى



124125

مساحت کل:
سطح زیربنا:

1800 مترمربع
896 مترمربع

زمان ساخت :
زمان بهره برداری:

1397
1399

55●از●55●میلیارد●ریال

سهم مشارکت سازمان:
% 100

خانه فرهنگ کماالن با هدف ارتقاي ظرفیت هاي فرهنگي، هنري و 
ورزشي به بهره برداري رسید. 

از جمله بخش هاي این مجموعه که اکنون مهیاي استفاده مخاطبان 
و عاقمندان است مي توان به سالن هنرمندان، کارگاه هنري، کاس 
آموزشي و فضاهاي جنبي چون گالري نمایش آثار هنري، نگارخانه، 
فروشگاه عرضه کتاب و آثار فرهنگي و کافه فرهنگ و هنر اشاره 

کرد. 

کماالن احداث خانه فرهنگ 
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همراه  با خود  را  نتواند جامعه محلي  اقتصادي  توسعه  فرآیند  اگر 
کند و آثار این توسعه بر سر سفره مردم دیده نشود، توسعه پایدار 
محقق  نخواهد شد. سازمان منطقه آزاد چابهار به منظور همراه کردن 
جامعه محلي با فرآیند توسعه یکي از محورهاي اصلي فعالیت خود 
را  اثرگذاري بر اقتصاد محلي تعریف کرده و ذیل این عنوان کلي 
حوزه هاي مختلفي را از جمله صنایع کوچک و پائین دستي و توسعه 
 روابط تجاري با کشورهاي همسایه را تعریف نموده که به طور مستقیم 
جامعه محلي را درگیر کرده و آثار توسعه اقتصادي بر زندگي  مردم 
چابهار عیان شود. صنعت گردشگري یکي از مهمترین زیربخش هاي 
اثرگذاري بر اقتصاد محلي است که سازمان منطقه آزاد چابهار  در 
کانون توجه داشته است چرا که حضور گردشگر به طور مستقیم بر 

زندگي و اشتغال و درآمدایي مردم محلي اثر مي گذارد.  
گردشگري یکي از جذابیت هاي اصلي چابهار است. طبیعت زیبا و 
سواحل  فرهنگي  و  اقتصادي  بزرگ  ظرفیت  چابهار،  بي نظیر  اقلیم 
مکران  است. مناظر طبیعي چابهار نه تنها نمونه مشابهي در کشور 
و  عمان  دریاي  حوزه  کشورهاي  دیگر  در  آن  نمونه  که  ندارد، 
خلیج فارس  هم دیده نمي شود. به واسطه تحریک تقاضا که در حوزه 
گردشگري رخ داده، در حال حاضر 9 هتل در منطقه آزاد چابهار در 
حال ساخت است. این هتل ها  از سوي بخش خصوصي سرمایه گذاري 
شدند؛ طي زمان بندي و برنامه ریزي صورت  گرفته در سه سال آینده 

تمام 9 هتل به بهره برداري مي رسند. 

طراحی پهنه تفریحی ـ گردشگری  
برتر  به عنوان طرح  تیس  و گردشگري ساحل  تفریحي  پهنه  طرح 
شهرسازی کشور انتخاب و جایزه شهرساز را از آن خود  کرد. این 
در  هکتار  مساحت۲100  به  محدوده ای  در  پیکره ششم  در  طرح 
حد  شمالی  تا  تیس  صیادی  اسکله  از  چابهار  خلیج  شرقی  ساحل 
 محدوده منطقه آزاد چابهار است و از غرب به دریا و از شرق به 
جاده ساحلی محدود می شود.  در این مطالعات این پهنه تعداد ۷0 
پروژه تعریف  شده است که اکثریت آن پروژه های سرمایه گذاری 
پروژه های  آن  شد،  خواهد  خصوصی  اجرا  بخش  توسط  که  است 
بسته های  می شود.  اجرا  آزاد  منطقه  توسط  که  است   زیرساختی 
سرمایه گذاری شامل کاربری اقامتی، خدمات گردشگری فرهنگی، 
ورزشی  و  خدمات  تجاری  خدمات   ، تفریحی  خدمات  گردشگری 
است. پیوند این پهنه در ادامه به شهر جدید تیس و هماهنگي و 
ارتباط شریاني آن  با معابر شهر جدید تیس، سواحل چابهار را به 
یک مرکز زیباي تفریح و اقامت در آینده نزدیک تبدیل خواهد کرد. 
همچنین بهره گیري از  پتانسیل خور طبیعي این پهنه، مزارع نمک و 
امکان ایجاد دریاچه هاي مصنوعي، فرصت کم نظیري براي توسعه 

خدمات گردشگري را  فراهم خواهد کرد.  
 

طرح هاي شاخص   تقویت اقتصاد محلي از مسیرگردشگري
دریایي  پروژه هاي  و  لیپار  گردشگري  مجموعه  احداث 
سواحل مکران را باید در میان طرح هاي شاخص گردشگري 

به شمار آورد.
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10 از 1۵ میلیارد ریال

سهم مشارکت سازمان:
% 66

طرح مجتمع هاي خدماتي و بهداشتي روستاهاي ساحلي گردشگر 
بازارچه  تاالب صورتي و کمپ کوه هاي مریخي  پذیر و راه اندازي 
و  خیرین  محلی،  جامعه  چابهار،  آزاد  منطقه  سازمان  مشارکت  با 

دهیاران شهرستان های چابهار،کنارک و دشتیاری اجرا شد. 

گردشگری گردشگری  در روستاهای هدف  زیر ساخت های 

درک، تنگ، پزم، جد، رمین،بریس، پسابندر 
،گواتر، چکردان الش و کم شهر

محل اجرا:

اهداف:

توانمندسازی جامعه محلی
کمک به اقتصاد محلی و معرفی مناطق 

گردشگری و غذاهای سنتی
ارائه خدمات مناسب به گردشگران

100 %  قابل بهره برداری

پیکره ششم گردشگری
محل اجرا:

10 %میزان پیشرفت:

    1۷00 میلیارد ریال

سهم مشارکت سازمان:
% 100

مدت زمان انجام: 

12 ماه

جزئیات

دارای رستوران با مساحت ۵6۲۵ مترمربع
دارای پارکینگ با مساحت ۵۷۲0 متربع

احداث مسیرهای دسترسی به طول ۲8۷0 متر 

گاه گردشگری شنا مجموعه 

گاه : مساحت شنا

5325 مترمربع

مجموعه شناگاه متشکل از دو بخش مستقل آقایان و بانوان با 
فضای های الزم در بنایی مستقل می باشد.
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بخش چهارم:
توسعه زیرساخت هاي ورزشي 

فراتر از آنکه فراهم آوردن امکانات و زیرساخت هاي ورزشي، شادابي، نشاط و سامتي را به مردم چابهار هدیه مي کند که فرصت رشد 
استعدادهاي ناب ورزشي سواحل مکران را فراهم مي کند. به همین رو منطقه آزاد چابهار در سال 99 و به دنبال مصوب شدن محدوده جدید 
با تواني مضاعف و تاش دوچندان در مسیر فراهم آوردن زیرساخت ها و امکانات ورزشي براي فرزندان و آینده سازان چابهار و مناطق 

همجوار گام برداشت. 

چابهار،کنارک و 
دشتیاری

محل اجرا:

30 از 48 میلیارد ریال

سهم مشارکت سازمان:
% 69

مدت زمان انجام: 

12 ماه

اهداف:

 پیشگیری از آسیب های اجتماعی  
 استعداد یابی ورزشکاران محلی  
 ایجاد نشاط اجتماعی نوجوانان و جوانان  

100 %میزان پیشرفت:

با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان وبلوچستان، فرمانداری شهرستان های چابهار، کنارک و دشتیاری

مساحت کل:
12000 مترمربع

اجرای 18 پروژه چمن مصنوعی مینی فوتبال روستایی و روشنایی
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 چابهار- روستای رمین
محل اجرا:

800 از 800 میلیون ریال

سهم مشارکت سازمان:
% 100

مدت زمان انجام: 

12 ماه

اهداف:

استعدادیابی ورزشکاران محلی  
ایجاد نشاط اجتماعی نوجوانان و جوانان  
برگزاری مسابقات کشوری و اردوی تیم های ملی  

با مشارکت بخشداری مرکزی شهرستان چابهار

زیرساخت

تسطیح و هموارسازی زمین  
ساخت سایبان  
تامین روشنایی زمین  
بهسازی کانکس ها و سرویس های بهداشتی  

5 %میزان پیشرفت:

پروژه بهسازی و تجهیز سایت موج سواری رمین

محله سرخ ریگ، بازار قدیم 
چابهار، روستای تیس

محل اجرا:

100 %میزان پیشرفت:

    1۲/۲ میلیارد ریال

سهم مشارکت سازمان:
% 100

مدت زمان انجام: 

3 ماه

اهداف:

حفظ میراث فرهنگی و بهره برداری از آن به عنوان مرکز 
فرهنگی و گردشگری در چابهار 

حفاظت از میراث فرهنگی

انجام مطالعه و طرح مرمت و احیاي قلعه تیس،مرمت و بازسازی بناهاي قدیمي 
گمرگ ، ساختمان قدیمی شماره)1( و  باغ تیس   

مرمت و احیای بنای قدیمی گمرک چابهار
اعتبار 5 میلیارد ریال

طرح مرمت و احیای قلعه پرتغالی های منطقه آزاد چابهار
اعتبار 2/2  میلیارد ریال

مرمت و احیای بنای قدیمی شماره 1 باغ تیس
اعتبار 5 میلیارد ریال
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دهکده ورزشی 
براي  باالیي  بسیار  ظرفیت  و  است  چابهار  اول  ورزش  کریکت 
ورزش کریکت در چابهار وجود دارد به نوعي که توسعه و تکمیل 
زیرساخت هاي مورد نیاز کریکت مي تواند این منطقه را تبدیل به یک 
هاب توریسم ورزشي در رشته کریکت کند. نگاهي بر ترکیب تیم 
ملي کریکت ایران این ظرفیت را در چابهار به خوبي عیان مي کند. 
چنانکه عموم اعضاي تیم ملي کریکت ایران در این منطقه و شهرهاي 

اطراف در منطقه هستند. 
مردم این منطقه نیز به   دلیل اشتراکات فرهنگي با مردم هند و پاکستان 
به ورزش کریکت عاقه زیادي داشته و استعدادهاي بسیار خوبي 
هم در بین جوانان این منطقه وجود دارد. از سوي دیگر فراهم کردن 
زیرساخت هاي کامل و استاندارد ورزش کریکت مي تواند چابهار را 
تبدیل به مقصد مهمي براي کشورهاي چون پاکستان، هند، عمان، 
کشورهاي عربي و یا حتي استرالیا کند که اردوهاي ورزشي کریکت و 

یا حتي مسابقات این رشته ورزشي را در چابهار برگزار کنند. 
سازمان منطقه آزاد ساخت، تجهیز و راه اندازي یک ورزشگاه کریکت 
را آغاز کرد و هدف نهایی ساخت این ورزشگاه تبدیل شدن چابهار به 
یک هاب منطقه اي و بین المللي در ورزش کریکت بوده است به همین 
دلیل با مشاوره و همکاري خبرگان این رشته ورزشي روند ساخت 
ساخت ورزشگاه به گونه اي پیش رفته که تمام استانداردهاي ورزشي و 
فني در ساخت آن لحاظ شود. در حال حاضر باید تاکید کرد که زمین 
کریکت ورزشگاه در دست احداث، اولین زمین این رشته ورزشي در 
کل ایران است که تمام آیتم ها و استانداردهاي الزم بین المللي این 
ورزش را دارا بوده و تیم هاي ورزشي بدون هیچ چالشي مي توانند در 

آن اردو زده و یا مسابقات ورزشي برگزار کنند. 

دهکده ورزشي، ارمغان منطقه آزاد براي چابهار  
زمین  و  ورزشگاه  ساخت  پروژه  در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 
عنوان یک  به  افزایش سرانه ورزش  به  توجه  بر  کریکت  عاوه 
مسئولیت اجتماعي، توجه جدي به عائق مردم منطقه به ورزش 
مکران  سواحل  مردم  خواسته  تحقق  جهت  در  و  داشته  کریکت 
گام برداشته است. در عین حال، در این پروسه به توسعه توریسم 
ورزشي نیز توجه جدي داشته که از این منظر اهمیت زیادي دارد. 
سازمان این منظر اقتصادي را هم به جد مورد توجه قرار داده تا 
مردم با وجود استعدادها و ظرفیت هاي بسیار در این رشته ورزشي، 
توریسم ورزشي کریکت هم سهم  اقتصاد  و  بازار گردش مالي  از 

داشته باشند.
و نه تنها کشور را صاحب یک زمین استاندارد و باکیفیت کریکت 
و  داشته  به همراه  نیز  را  منطقه  در  اجتماعي  نشاط  بلکه  مي کند، 
بلوچستان  و  استان سیستان  و  استعدادهاي جوان چابهار  مي تواند 
چابهار  ورزشي  دهکده  کند.  شکوفا  کریکت  ورزشي  رشته  در  را 
آبي،  ورز ش هاي  مجموعه هاي  و  شده  برنامه ریزي  در40هکتار 
ورزشي  پشتیباني هاي  و  اقامتي  مجموعه هاي  رزمي،  ورزش هاي 
در  آن  براي  فوتبال  و  کریکت  بزرگ  ورزشگاه  دو  همچنین  و 
سالن  و  کریکت  ورزشگاه  اول  فاز  در  که  است.  شده  گرفته  نظر 
چند منظوره و فاز دوم زمین فوتبال و بقیه بخش ها به بهره برداري 
خواهد رسید. صفر تا صد ساخت و تکمیل این دهکده ورزشي را 

سازمان منطقه آزاد چابهار بر عهده دارد. 
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180 از 180 میلیارد ریال

سهم مشارکت سازمان:
% 100

مدت زمان انجام: 

12 ماه

اهداف:

ارتقاع سطح سالمت جامعه محلی

20 %میزان پیشرفت:

روستای تیس، پیکره 
مسکونی

محل اجرا:

این پروژه توسط سازمان منطقه آزاد چابهار با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در دست ساخت می باشد

بخش پنجم:
 توسعه زیرساخت هاي بهداشت  و درمان

تمرکز بر حوزه بهداشت  و درمان دیگر اولویت سازمان منطقه آزاد چابهار براي توسعه کیفیت زندگي در چابهار طي سال 99 بوده است. 
منطقه  آزاد از یک سوي براي نیازهاي  درماني موجود چاره اندیشي کرد و از سوي دیگر با سرمایه گذاري و برنامه ریزي در حوزه بهداشت و 

سامت سعي بر آن داشت تا زندگي مردم را به سمت و سوي زندگي سالم هدایت کرده و هزینه هاي درمان را نیز کاهش دهد.  

احداث دو مرکز جامع سالمت و یک پایگاه اورژانس
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در راستای مسئولیت های اجتماعی با اهدای اختصاص و اهدای یک قطعه زمین ۲0 هکتاری منطقه آزاد 
چابهار در پروژه ساخت بیمارستان برای مردم چابهار مشارکت کرد.

۲.000 از 10.000 میلیارد ریال

سهم مشارکت سازمان:
% 20

مدت زمان انجام: 

36 ماه

مشارکت در احداث بیمارستان 540 تختخوابی شهرستان چابهار

میزان پیشرفت:
در مرحله تجهیز کارگاه

منطقه آزاد چابهار
محل اجرا:

بخش ششم:
 آموزش سالمت و بهداشت

در کنار خدمات و حمایت هایي که سازمان منطقه آزاد چابهار با هدف توسعه و تکمیل زیرساخت هاي  بهداشتي و درماني، آموزش و پیشگیري 
نیز در اولویت سازمان قرار داشته است. چنانکه تامین غذاي سالم و بهبود فرهنگ غذایي به  منظور سامت جسم و آموزش و تامین شغل و 
درآمد به منظور سامت روح تا اندازه زیادي ابتا به بیماري ها را کاهش داده و به نوعي  پیشگیري به شمار مي رود. در این زمینه طي توافقاتي 

که سازمان منطقه آزاد با وزارت بهداشت ودرمان داشته از آموزش هاي پیشگیري  از بیماري و بهبود سامت زندگي حمایت مي کند.  
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اقدامات●اجرایی●زیر●براى●ارائه●خدمات●مطلوب●به●سرمایه●گذاران●و●تکمیل●زنجیره●ارزش●و●تولید

180 متر مربع  ساخت و راه اندازی بخش میكروب شناسی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی 

39 هزار مورد انجام آزمون های تخصصی روی نمونه های واحدهای تولیدی، وارداتی و سطح عرضه

3 هزار و 265مورد نمونه برداري از مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی

314 هزار کیلوگرم  انهدام کاالهاي تاریخ مصرف گذشته و فاقد مجوز

66مورد صدور پروانه بهداشتي در منطقه

375 مورد صدور کارت تندرستی ویژه پیشه وران و کارگران مشغول در سطح عرضه و واحدهای تولیدی منطقه

 همكاری با حراست صنوف و پلمپ واحدهای متخلف

314 هزار کیلوگرم  انهدام کاالهاي تاریخ مصرف گذشته و فاقد مجوز

خدمات مطلوب به سرمایه گذاران
اجرای طرح مشارکتی پایش قندخون  با مرکز بهداشت

نوسازی کابینت و سكوبندی آزمایشگاه شیمی بر اساس استانداردهای ملی

شرکت در آزمون مهارت آزمایشگاه مرجع و کسب رتبه ششم در اندازه گیری پابن و مشتقات آن در انواع کرم و لوسیون
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سازمان منطقه آزاد چابهار به عنوان یک سازمان مسئول به 
جامعه و در راستاي تعهد به مسئولیت هاي اجتماعي خود، نه تنها 
ترویج فرهنگ #در_خانه_مي مانیم را در دستور کار قرار دارد، 
که اقدامات گسترده اي را براي حفظ سامت مردم شهرستان و 

استان عملیاتي کرد. ریز این اقدامات در ادامه آمده است. 

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

برگزاری جلسات مشترک و متداول

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 

3. فعال سازی 2مرکز اطالع رسانی و آموزشی در سطح منطقه با همکاری شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان چابهار

4. ارسال دستورالعمل های ستاد کرونا استان سیستان و بلوچستان به معاونت ها و حوزه های 
مختلف سازمان به منظور اجرايی کردن بندهای مرتبط و هماهنگ با کل کشور

کرونا برای همکاران،  5. برگزاری کالس های آموزش بهداشت جهت پیشگیری از بیماری 
کز  فروش مواد غذايی،  مسئولین فنی کارخانجات، متصدیان نانوايی ها،  متصدیان مرا

نیروهای خدماتی و پیمانکاران طرف قرار داد سازمان و کارگران شاغل در محوطه انبارها

کوتاه،  کلیپ های  6. اطالع رسانی روزانه در خصوص هشدارهای بهداشتی از طريق فوتو نیوز، 
گرافی، موشن گرافی، ندای بهار  و باز  نشر  اخبار اینفو 

7. برگزاری جشنواره فیلم کوتاه موبایلی

راه اندازی ایستگاه ضدعفونی خودروهای ورودی به منطقهتولید مواد ضدعفونی کننده                                              

تعطیلی مراکز تجاری در سطح منطقه برگزاری جلسات ستاد کرونا  
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محور●دوم:●تهیه،●تولید●و●توزیع●اقالم●بهداشتي●

1. راه اندازی 4کارگاه تولید ماسک، مواد ضدعفونی کننده وگان

۲. راه اندازی خط تولید آب ژاول

3. برنامه ریزی براي راه اندازی کارگاه جدید تولید مواد ضدعفونی کننده دست برپایه مواد غیرالکلی

4. تهیه کیت تشخصی کرونا 

۵. همکاری با سازمان های مردم نهاد براي خدمات رسانی، آموزش و عرضه مواد ضدعفونی کننده 
بین ساکنان حاشیه شهر چابهار

6. راه اندازی فروشگاه ارائه مستقیم محصوالت بهداشتی )ماسک و مواد ضدعفونی کننده(

محور●سوم:●پیشگیري●شیوع●و●ضدعفوني●کردن●اماکن●عمومي
1. پیگیری اختصاص الکل به شرکت های تولیدکننده در منطقه آزاد و خرید دو 

هزار لیتر الکل از شرکت الکل خرمشهر

۲. ضدعفونی مداوم اماکن عمومی سطح منطقه آزاد، روستای طیس و شهرستان 
چابهار با اولویت ستاد بحران شهرستان چابهار

3. تعطیلی کلیه مراکز تجاری منطقه و ضد عفونی این مراکز

4. اجرای طرح دورکاری پرسنل

۵.  ضدعفونی ساختمان های اداری و دانشگاها و پیکره مسکونی منطقه آزاد و 
روستای تیس 

6. تعطیلی دانشگاه بین المللی منطقه آزاد چابهار

۷. راه اندازی ایستگاه ضدعفونی خودروهای ورودی به منطقه و روستای تیس

8. تعطیلی کلیه هتل ها و مراکز اقامتی و بوم گردی های سطح منطقه

9. اجرای طرح تشدید اقدامات بهداشت محیط و حرفه ای در مقابله با ویروس 
کرونا در سطح منطقه مطابق با دستورالعمل وزارت بهداشت

10. ضد عفونی و سمپاشی ساختمان های اداری، انبارها و سرد خانه های 
سازمان

11. ضد عفونی کارگاه های تولید ماسک، گان و لباس بیمار بصورت روزانه

1۲. همکاری با حراست صنوف و پلمپ واحدهای متخلف

محور●چهارم:●حمایت●از●مراکز●درماني
1.توزیع رایگان اقام بهداشتی در بیمارستان ها و مراکز درمان 

۲.تخصیص مبلغ 3۵میلیارد ریال به شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
چابهار براي راه اندازی بخش غربالگری بیماری کرونا

دانشگاه  آزاد در  منطقه  معانیه ساکنین  و  3.راه اندازی مرکز غربالگری 
بین المللی منطقه آزاد چابهار

4.راه اندازی نقاهتگاه در سالن نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد چابهار با 
ظرفیت 130 نفر

محور●پنجم:●حمایت●از●کسب●وکارها
اردیبهشت  پایان  تا  تجار  به  بدهی ها  و  پرداخت چک ها  مهلت  1.دادن 

ماه 1399

۲.اختصاص پیک موتوری رایگان برای کلیه فروشگاه ها اعم از عرضه مواد 
غذایی، میوه و نانوایی جهت جلوگیری از تردد غیرضروری مشتریان
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بخش هفتم:
 پژوهش هاي ایران فرهنگي

مجموعه ۲۲جلدي »پژوهش هاي ایران فرهنگي« روند مطالعات تاریخي و 
تکمیل منابع مردم شناختي بلوچستان را یک قرن به پیش برده است. این 
مجموعه  که اطاعات بکر و منابع مستندي از تاریخ، فرهنگ و مردم شناسي 
بلوچستان را براي نخستین بار گردآوري کرده حاصل بیست سال فعالیت 
مستمر محسن شهرنازدار، پژوهشگر حوزه بلوچستان است که با حمایت 
منطقه آزاد چابهار اجرا شد. این مجموعه در 4 محور مطالعات تاریخي 
و فرهنگ شناختي با 9 جلد، سفرنامه هاي ایراني با ۵ جلد، سفرنامه هاي 

غیرایراني با 4 جلد و اسناد با 4 جلد جمع آوري شده است. 

محور اول: مطالعات تاریخی و فرهنگ شناختی  
l  بلوچستان در دانشنامه ایرانیکا: این مجلّد، عاوه بر ترجمه 9 مدخل 

مرتبط به تاریخ و فرهنگ بلوچستان از دانشنامه ایرانیکا، شامل تکمله هایی 
تألیفی بر هر مدخل است که توسط افراد متخصص در موضوع همان 

مدخل نوشته شده است. 
ارزشمند  کتاب  در  ایران 1600-1906  مکران  تاریخ  و  بلوچستان    l

راهنمای  نام  با  بریتانیایی  تاریخ نگار  و  دیپلمات  لوریمر  گوردون  جان 
خلیج فارس شامل بخش های مربوط به بلوچستان است. 

l  مقاالت تاریخی و انسان شناختی بلوچستان شامل دو مجلّد دربرگیرنده 

مهم ترین مقاالت پژوهشی تاریخی و انسان شناختی طی دهه های گوناگون 
سده بیستم است.

l  بلوچ و دیگران و بلوچ و همسایگان عنوان ترجمه دو کتاب که در 

سمپوزیوم های زبان شناسی بلوچ در دانشگاه اوپساال ارائه شده است.

l  اشعار مردمی بلوچ نوشته النگ ورث دیمز حاوی منظومه ها و 

اشعار بلوچی با توصیفی از ادبیات بلوچستان است. 
l  کاوش در تپه بمپور گزارش مفصلی از کاوش های باستان شناختی 

بئاتریس دکاردی باستان شناس بریتانیایی در تپه بمپور است. 
l  هشت گفتار در باستان شناسی و تاریخ سیستان و بلوچستان: به 

معرفی جغرافیای تاریخی منطقه از عصر باستان تا دوران اسامی 
می پردازد. 

محور دوم: سفرنامه های ایرانی  
مجلّد  دو  شامل  قاجار  عصر  سیاحت نامه های  در  بلوچستان   l

سفرنامه های حکام و سیاستمداران ایرانی به منطقه بلوچستان است.
l  سفرنامه های معاصر بلوچستان شامل سه مجلّد دربرگیرنده نگاه 

این  به  نظامی  و  فرهنگی، سیاسی  پژوهندگان، رجال  و  نویسندگان 
منطقه از انقاب مشروطه تا دهه هشتاد خورشیدی است. 

محور سوم: سفرنامه های غیرایرانی  
l  بلوچستان ناکاویده: کتابی از ارنست فلویر افسر بریتانیایی مسئول 

ایستگاه تلگراف جاسک است. 
l  سرگشته در بلوچستان دربرگیرنده مشاهدات ژنرال مک گرگور 

افسر عالی رتبه ارتش بریتانیا در هند در دهه های پایانی سده نوزدهم 
در بلوچستان می باشد. 

l  سه سفرنامه بلوچستان شامل شرح سه سفر از سرپرسی سایکس 

کارگزار سیاسی بریتانیا در ایران به بلوچستان هستند.
از  سفرنامه  شش  شامل  اروپاییان  سفرنامه های  در  بلوچستان   l

کارگزاران، سیاحان و پژوهشگران خارجی است که حدفاصل نیمه 
قرن نوزدهم تا دهه های میانی سده بیستم به بلوچستان سفر کرده اند. 
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محور چهارم: اسناد  
وزارت  آرشیو  استاد  گزیده  شامل  بریتانیا  اسناد  در  بلوچستان    l

خارجه بریتانیا در دو مجلّد در خصوص منطقه بلوچستان در سه 
دهه پایانی سده نوزدهم و سال های نخست سده بیستم است. 

l  بلوچستان در عصر قاجار گزیده جراید و مطبوعات مشتمل بر 

مدارک، اسناد و گزارش های برگزیده از خال اهم اخبار، مقاالت و 
یادداشت های مربوط به بلوچستان در مطبوعات عصر قاجار هستند.

l  بلوچستان در عصر پهلوی اول گزیده جراید و مطبوعات شامل 

مدارک و اسناد و گزارش های برگزیده این دوران از مطبوعات عصر 
پهلوی اول می باشد. 

l  بلوچستان در اسناد آرشیو ملی محتوی گزیده ای از اسناد دوره 

قاجار و پهلوی درباره بلوچستان در آرشیو ملّي است. 

بخش هشتم: 
مشارکت در ساخت فیلم

 طي سال 99 با حمایت منطقه آزاد و براي نخستین بار چابهار با 
هرکدام  که  ساخته هایي  داشتند؛  فیلم حضور  در جشنواره  فیلم   ۵
به روایتي چابهار و بلوچستان واقعي را به تصویر مي کشند. مهتاب 
کرامتي، ستاره اسکندري، حسین ریگي، مازیار مشتاق گوهري و سحر 
مصیبي فیلم سازان برجسته اي بودند که طي سال 1399 آثارشان 
را در چابهار ساخته و راهي جشنواره فیلم فجر کردند منطقه آزاد 

چابهار در ساخت این فیلم ها مشارکت داشت.

خورشید آن ماه   
کارگردان: ستاره اسکندري

تهیه کننده: منوچهر محمدي
حامي: سازمان منطقه آزاد چابهار

بنفشه  هاشمی،  امیرحسین  بازغی،  پژمان  فراهانی،  نازنین  بازیگران: 
صمدی، روژین صدرزاد، صادق سهرابی، مهتاب جامی، نکیسا نوری، 

صادق بلوچی، روژناک شیرانی و مریم بوبانی
خاصه داستان: تقدیر بعضی آدما اینه که مسافر باشن 
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لیپار  
کارگردان:حسین ریگی
تهیه کننده:سعید خانی

حامي:سازمان منطقه آزاد چابهار 
بازیگران:مهران احمدی، بهناز جعفری، هومن برق نورد، 
امین میری، یگانه سروری مقدم، فرشته انصاری و نصیر 

برهان زهی
خاصه داستان:می خواهم قبل از مرگم یک بار دیگر 

همه فیلم هایی که دوست دارم را ببینم.

مستند ناخدا دریایي  
کارگردان و تهیه کننده: مازیار مشتاق گوهري

حامي: سازمان منطقه آزاد چابهار 
بازیگران: ناخدا و ۲۲ خدمه یک لنج ماهیگیري

روز   ۷0 گوهري،  مشتاق  مازیار  داستان:  خاصه 
زندگي یک لنج صیادي از چابهار تا سواحل سومالي 

را روایت مي کند.

اورکا  
کارگردان: سحر مصیبی

تهیه کننده: طهورا ابوالقاسمی 
حامي: سازمان منطقه آزاد چابهار

مهتاب  کرامتی،  مسعود  علیدوستی،  ترانه  بازیگران: 
نصیرپور، ارمیک  قریبیان، محمد رشنو، حسن زارعی، 

فاطیما نیشابوری، سپیده عایی و مهتاب کرامتی
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پرداخت های فرهنگی اجتماعی )میلیارد ریال(

کمک به نهادهای حمایتی )میلیارد ریال(

45,6

3,80

64,5

4,10

59

3,12

13971396 1398 1399

13971396 1398 1399

80

3, 50

12

3
6

5

5

23

12 9

10

12
11

20

5

25

11

18

46

2

26

6

برنامه های حمایتی و مشارکتی در حوزه اجتماعی )میلیارد ریال(

حمايت در بخش 
مدارس )مورد(

مشاركت در طرح های 
پيشگيرانه در زمينه 

سوءمصرف مواد و اجرای 
طرح های مواد مخدر )مورد(

حمايت از نهادها و اقشار 
آسيب پذير )مورد(

پيشگيری از آسيب های 
اجتماعی )مورد(

حمايت و توانمندسازی 
جوامع و سازمان های 

مردم نهاد )مورد(

1396        1397           1398         1399       
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راهبرد چهارم:

گسترش تعامالت بين الملليگسترش تعامالت بين المللي
چابهار در دسترس ترین مسیر رسیدن به آب هاي آزاد براي کشورهاي آسیانه میانه 
فرآوري،  براي  پاکستان  افغانستان  و  کشاورزي  محصوالت  مقصد  مهمترین  است؛ 
روسیه  و  هند  میان  تجاري  مسیر  نزدیک ترین  است؛  مجدد  صادرات  و  انبارداري 
است؛ ایستگاه و بارانداز تجاري  میان شرق و غرب جهان است؛ اولین بندر در مسیر 
کشورهاي حوزه خلیج فارس براي رسیدن به آب هاي آزاد است؛ استراتژیک ترین نقطه 
 ابتکار جاده و کمربند کشور چین است. چابهار مقصد بالقوه تولیدي و بارانداز تجاري 
براي ورود به جنوب آفریقاست؛ مرکز ثقل ترانزیتي  براي پروازهاي مسافري بین اروپا 
با شرق و جنوب آسیاست؛ همه این ظرفیت ها و ده ها مورد دیگر تنها با گسترش 
تعامات بین المللي در  چابهار محقق مي شود. به همین رو گسترش تعامات بین المللي 

به عنوان چهارمین محور از برنامه راهبردي مورد تاکید قرار گرفت.   
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کنفرانس نشست بر خط روسای مناطق آزاد  ویدئوی 

اقتصادی چابهار و نوایی

کستان در تهران •دیدار با سفیر جمهوری اسالمی پا

مهر
کستان سفر سرکنسول پا

 به زاهدان
دیدار با سفیر سوئیس در تهران 

گوادر سفر هیات اتاق بازرگانی و صنایع 
کستان به چابهار  پا

دیدار با دبیر دوم بازرگانی و وابسته نظامی 
سفارت هند در تهران  

میزباني از هیات هاي بین المللي
از 10  کنفرانس  و 3ویدیو  هیات  میزبان ۷  چابهار  آزاد  منطقه  سال 1399  طي 
کشور جهان بود. این هیات ها متشکل از  دیپلمات ها، مسئولین، سرمایه گذاران، تجار 
و فعاالن اقتصادی این کشورها بوده اند که باهدف گسترش تعامات و با اهداف 

 اقتصادی، ترانزیتی و سرمایه گذاری به منطقه آزاد سفر کردند. 

شهریور

دی

مهر

آذر

فروردین
1399

تیر

اسفند
1399

مرداد

بهمن

سفر سرمایه گذار عراقی
 به چابهار

ویدیو کنفرانس 
آستاراخان روسیه

سفر هیات افغان به 
چابهار

کنفرانس مشترک سازمان  ویدئو 
منطقه آزاد چابهار، سازمان 

) UNIDO (توسعه متحد

کستانی  سفر هیات علما و تجار پا
به چابهار
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نام شخص / هیات تاریخ

99/01/24

99/04/11

99/05/26

99/06/03

99/08/18

99/09/26

کشور

عراق

ايران، روسیه، هند، آلمان و 
قزاقستان

افغانستان

کستان  در  زاهدان سرکنسول پا

سوئیس

ازبکستان

گذار ماهر علی/  سرمایه 

کریدور  کنفرانس تعیین راهبردهای چگونگی عملیاتی نمودن  ویديو 
بین المللی حمل و نقل شمال - جنوب )INSTC( منطقه ويژه 

اقتصادی آستراخان روسیه

کمیسیون اقتصادی( هیات افغان محمد ابراهیم غشتعلی )عضو 
کلیمزی وردک عبداله 

کمیسیون اقتصادی مواصالت، ترانسپورت و مخابرات  )عضو 
مجلس افغانستان(
محمد ابراهیم پوپل

) معاون پارلمانی رئیس اجرائیه افغانستان و مشاور عبداهلل در 
شورای عالی مصالحه بین مجلسین (

محمد رفیع

دیدار مدير عامل با مارکوس الیتنر سفیر سوئیس و شانتال دلی رايزن 
اقتصادی سوئیس در تهران

کنفرانس حبیب عبداهلل یف رئیس منطقه اقتصادی استان   ویديو 
نوايی

نام شخص / هیات تاریخ

99/09/30

99/10/20

99/10/27

99/11/06

99/11/13

99/12/5

کشور

کستان پا

دبیر دوم بازرگانی سفارت هند در 
تهران

کستان پا

کستان پا

کنفرانس خارجی ویدئو 

کستان پا

کستان در تهران سفیر جمهوری اسالمی پا
رحیم حیات قریشی، سفیر

علی انصار زیدی،  معاون سفیر
میان عظمت فاروق، دبیر اول سفارت

شاه پسند رايزن سفارت، امور ويزا. دبیر دوم سفارت
سمیع الرحمان جامی امور مهاجزت و اتباع

عبدالجبار دیتهو سرکنسول در زاهدان 
کنسولی زاهدان.امور ويزا ناصر محمود رايزن 
کنسولگری زاهدان کارمند محلی  کیانی  پرويز 

دیدار با دبیر دوم بازرگانی سفارت هند
جناب آقای داشد یکپال نندیشور دبیر دوم بازرگانی و وابسته نظامی 

سفارت هند

کستان که متشکل از  پنچ نفر  از کشور  پا اين هیات 
میر نوید جان بلوچ

)رئیس اتاق بازرگانی و صنعت گوادر(
فرمان اهلل زرکون

)مدير ارشد اجرايی، بخش سرمایه گذاری تجارت استان بلوچستان(
محمد انور میانور ) مدير عامل شرکت مواد غذايی(

و دو نفر هیات همراه

گسترش و نوسازی صنایع نفت  مصطفوی مديرعامل شرکت 
کستان کشور پا گذار شریک از  پارسیان به همراه سرمایه 

مديران سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ايران )يونیدو(

کستانی 13 نفر از هیات علما و تجار  پا
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دیدار هیأت تجار و علماء شهر کراچی پاکستان با معاون 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان

دیدار هیأت تجار و علماء شهر کراچی پاکستان با معاون 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان

دیدار مدیران عامل شرکت پترو عمران مکران و شرکت 
گسترش و نوسازی صنایع نفت پارسیان با حضور 
سرمایه گذار شریک کشور پاکستان

دیدار مدیران عامل شرکت پترو عمران مکران و شرکت 
حضور  با  پارسیان  نفت  صنایع  نوسازی  و  گسترش 

سرمایه گذار شریک کشور پاکستان
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رئیس  با  تهران  در  پاکستان  کشور  سفیر  دیدار 
هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان

دیدار سفیر کشور پاکستان در تهران با رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان

دیدار مدیران عامل منطقه آزاد چابهار و شرکت فوالد 
سترگ پارس شرق  در راستای امضاء تفاهم نامه به 
منظور اجرا و راه اندازی و بهره برداری از پروژه مجتمع 
فوالد با ظرفیت  ده میلیون تن

دیدارمدیران عامل منطقه آزاد چابهار و شرکت فوالد 
سترگ پارس شرق  در راستای امضاء تفاهم  نامه به 
منظور اجرا و راه اندازی و بهره برداری از پروژه مجتمع 

فوالد با ظرفیت  ده میلیون تن
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مدیرعامل  کردی  عبدالرحیم  کنفرانس  ویدیو  نشست 
منطقه آزاد چابهار و حبیب عبداله یف مدیرعامل منطقه 
آزاد نوایی جمهوری ازبکستان با حضور نمایندگان اقتصادی 
سفارتخانه های دوکشور درخصوص تداوم مذاکرات طرفین و 
نهایی سازی یادداشت تفاهم همکاری بین دو منطقه آزاد نوایی 
و چابهار به منظور فراهم نمودن بستر همکاری های عملیاتی 
بین دو منطقه و نقش آن در اتصال سیستم حمل و نقل آسیای 

مرکزی به آب های آزاد و هند

ویدئو کنفرانس مشترک مدیران عامل سازمان 
و شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید 
صنعتی و نماینده وزارت خارجه با مدیران سازمان 
توسعه صنعتی ملل متحد در ایران - یونیدو

دیدار مدیر عامل سازمان با مارکوس الیتنر سفیر سوئیس و 
شانتال دلی رایزن اقتصادی سوئیس در تهران

دیدار مدیر عامل سازمان با مارکوس الیتنر سفیر سوئیس و 
شانتال دلی رایزن اقتصادی سوئیس در تهران
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هیأت اتاق بازرگانی و صنایع گوادر پاکستان

هیأت اتاق بازرگانی و صنایع گوادر پاکستان

دبیر دوم بازرگانی سفارت هند 

دبیر دوم بازرگانی سفارت هند 
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دیدار مدیرعامل با معاون پارلمانی رئیس اجرائیه افغانستان و 
مشاور عبداهلل  عبداهلل در شورای عالی مصالحه بین مجلسین 

و اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس افغانستان

دیدار مدیرعامل با معاون پارلمانی رئیس اجرائیه افغانستان و 
مشاور عبداهلل  عبداهلل در شورای عالی مصالحه بین مجلسین 
و اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس افغانستان

دیدار با سرکنسول پاکستان در زاهدان

دیدار با سرکنسول پاکستان در زاهدان 
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اشتغالزایی
)نفر( تعداد نوعفعالیت ردیف

1/749 12 صنایع مواد غذایی 1

549 14 صنعت و عمران ساخت و ساز  2

72 4 گردشگری 3

779 28 سایر  4

15 مسکونی  5

3/143 73                 جمعکل

اشتغالزایی
)نفر( تعداد نوعفعالیت ردیف

11 1 سایر 1

0 4 مسکونی 2

10 5 جمعکل

قراردادهای سال 99 )داخلی(  

قراردادهای سال 99 )خارجی(  

تولید و
اشتغال 

>>>>            
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واحدهای تولیدی- صنعتی به بهره برداری رسیده در سال 1399  

اشتغالزایینامشرکت
)نفر(

پترو●صنعت●امید●

ظروف●ایرانیان●

بنیان●رخشان●تجارت●

شرکت●تولیدى●بازرگانی●امین●آریا●

رادمهر

روژان●لیپار

فیدار●گستر●دیبا

بدر●نیرو

فیدار●مکران

نیال●نیکان

سازه●هاى●فلزى

ظروف●یکبار●مصرف

●بسته●بندى●ادویه●جات

بسته●بندى●چاى●

پوشاک

پوشاک

بسته●بندى●کاغذ

ترانس●و●تابلو●برق

والو●الستیک

بسته●بندى●مغز●گردو

16

6

16

5

5

16

10

5

4

84

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

نوعفعالیت/محصوالت ردیف

اشتغالزایینامشرکت
)نفر(

صفا●طب●ایرانیان

اطلس●خورشید●طالیی

مزارع●نوین●ایرانیان

مکران●ساحل●آرامش

کیمیا●تیس●پالستیک

کیارش●منطقه●آزاد●چابهار

جهان●صنعت●مکران

مهرجو●پوشاک

پارس●آلیاژ●مکران

ماسک●سه●الیه●پزشکی

لوازم●خانگی●و●آشپزخانه

کشتار●و●بسته●بندى●آبزیان

شتر●مرغ●و●محصوالت●مرتبط

30

18

10

12

5

9

4

6

35

11

12

13

14

15

16

17

18

19

نوعفعالیت/محصوالت ردیف

بهداشتی●و●دارویی

روغن●خوراکی

پوشاک

کنسانتره●کرومیت

تولید●بطرى●محصوالت●شیمیایی
)●توسعه●فعالیت(
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شرکت ماهوران بافان
منطقه آزاد چابهار 
تولید تور ماهیگیری

شرکت آریاپروفیل
منطقه آزاد چابهار

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

شرکت فرآوری برنج بهارچمن
منطقه آزاد چابهار
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شرکت تازه پاستیک تیس

صفا طب ایرانیان
ماسک سه الیه پزشکی

شرکت مکران  ساحل آرامش
منطقه آزاد چابهار 
پروژه پرورش شترمرغ

شرکت پژوهان آرشید مکران
منطقه آزاد چابهار

)طرح تکثیر و پرورش کروکودیل(
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راهبرد پنجم:

انتقال دانش و تكنولوژي انتقال دانش و تكنولوژي 
و  است  رشد  مسیر  در  ایران  اقیانوسي  بندر  تنها  به عنوان  چابهار 
توسعه صنعتي و تجاري حتي در ریزترین اجزاي آن دیده مي شود؛ 
گذري  به روند توسعه حضور صنایع طي یک دهه گذشته در منطقه 
آزاد چابهار موید دو نکته است. نخست اینکه روز به روز بر تعداد 
متقاضیان  سرمایه گذاري در چابهار افزوده شده که از بنگاه خرد و 
کوچک تا واحدهاي تولیدي و صنعتي بزرگ مقیاس را شامل مي شود؛ 
و دیگر  اینکه مساله اصلي این صنایع نیروي کار متخصص براي فهم 
اصلي  اهداف  یکي  از  است.  بومي کردن آن  و  تکنولوژي  و  دانش 
مناطق آزاد بسترسازي براي حضور صنایع به منظور انتقال دانش و 
تکنولوژي است. این انتقال تنها در صورتي اتفاق  مي افتد که بستر آن 

فراهم شود و این بستر از طریق توسعه فضاهاي دانشگاهي و آموزشي 
با رویکردهاي جدید تقویت مراکز رشد و  پارک هاي علم وفناوري 

فراهم مي شود.  
ایجاد منطقه ویژه علم وفناوری با توسعه سایت دانشگاهی، تکمیل و 
بهره برداری ساختمان آموزشی دانشگاه، استقرار مراکز انتقال  فناوری 
از  همجوار  نواحی  نخبه  دانش آموزان  از  حمایت  )شتاب دهنده ها(، 
بزرگ  و  معتبر  دانشگاه هاي  حضور  توانا،  و  دانا  دبیرستان  طریق 
از  علم وصنعت  دانشگاه  و  دانشگاه صنعتي شریف  جمله  از   کشور 
طریق همکاري هاي مشترک با سازمان و دانشگاه بین المللي چابهار، 
 راه اندازی مرکز نوآوری ایران و چین در دانشگاه بین المللی، پردیس 
پارک فناوری مکران و ایجاد دپارتمان بازی های رایانه ای از جمله 
 زیربخش  هاي راهبرد انتقال دانش و تکنولوژي بود که بدون تردید در 
ارتقاء کیفیت نیروي انساني و تقویت بستر انتقال دانش و تکنولوژي 

 نقش اساسي دارند.  
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در این طرح به مقوله نوآوری در کنار آموزش توجه شده است و در واقع 
این مجموعه به عنوان محلی برای اجرای طرح های جدید به صورت پایلوت 
مرحله  در  جدید  پروژه های  تا  کرد  خواهد  نقش  ایفای  محور  تکنولوژی  و 
نهایی با مشکل مواجه نشوند. منطقه ویژه علم و فناوری چابهار مورد حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک های علم و فناوری ایران 

قرار خواهد گرفت.

تهیه طرح منطقه ویژه علم و فناوری چابهار

پروژه های بخش خصوصیپروژه های بخش خصوصی  
                        در  منطقه آزاد چابهار                        در  منطقه آزاد چابهار

ديد پرنده از 
سايت
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پــــروژه:  مجتمع مسکونی تیاب8
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پــــروژه:  اختر مکران
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پــــروژه:  احداث مجموعه دریاچه، جزایر،گره های گردشگری وپرورش آرتیما
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پــــروژه:   مارینا چابهار

ديد پرنده از 
سايت
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پــــروژه: کیمیا تجارت مکران
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      گــزارش عمـلکرد سازمـانی 
منـطـقه آزاد چابـهار 
1 3 9 9

پایتخت دریایی ایران در مسیر توسعه 13
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