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حضرت آيتاهلل خامنهاي

دكتر حسن روحاني

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

شــرق توســعهیافته بــه نفــع کل کشــور و
همســایگان اســت و بــه هميــن رو توســعه
مناطــق شــرقی و ســواحل مکــران از
اولویتهــای دولــت بــوده و هســت.

مقام معظم رهبري:

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور:
چابهــار نزدیکتریــن نقطــه بــه آبهــای
آزاد جهــان بــرای تمــام کشــورهای
آســیای مرکــزی و افغانســتان اســت و
یــک نقطــه اســتراتژیک بــرای ترانزیــت
کاال از آســیا بــه اروپــا اســت و جمهــوری
اســامی ایــران آمادگــی دارد در راســتای همــکاری بــا کشــورهای
عضــو آیــورا و منطقــه تســهیالتی را فراهــم کنــد.
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رئيسجمهور:

حميدرضا مومني

دبير شورايعالي مناطق آزاد:
توسـعه همهجانبـه در مناطـق آزاد در حال
شـکلگیری اسـت و از ایـن حیـث ،چابهـار
از ظرفیـت باالیـی برخـوردار اسـت .در
حوزههـای مختلـف پتروشـیمی ،صنایـع،
گردشـگری و اجـرای طرحهـای عمرانی و
تولیـدی بـه خوبـی کار شـده اسـت .در همين راسـتا پشـتیبانی از تولید
و مانعزدایـی در منطقـه آزاد تجـاری صنعتـی چابهار در اولویت اسـت.

یاد و خاطر همکار گرامی مرحوم مهندس علی رجبی که درسال
 99درحین انجام ماموریت به رحمت ایزدی پیوست گرامی باد.
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پیشگفتار
روزهاي آغازين سال  1400با اتفاقي همراه بود كه توجه جهان را بيش از گذشته معطوف چابهار ساخت؛ كانال سوئز
بهعنوان يكي از مهمترين معابر ترانزيتي شمال و جنوب ،به دليل منحرف شدن يك كشتي باري ژاپني بهمدت يك هفته
مسدود شد تا ترافيك كشتيها در شمال و جنوب كانال ،زنجيره تامين جهاني را تحت تاثير قرار داده و حتي افزايش قيمت
جهاني نفت را به دنبال داشته باشد .اتفاقي كه در كانال سوئز افتاد نه غيرقابل باور بود و نه غيرقابل تكرار .اين معبر تجاري،
ممكن است باز هم به داليلي مشابه مسدود شده و از دسترس خارج شود .بههمين رو جهان به دنبال يك معبر ترانزيتي
ن به صرفهتر؛ معبري كه بدون ترديد ،چابهار نقطه حياتي و
جايگزين است؛ معبري مطمئنتر ،با ظرفيت بيشتر و البته مقرو 
قلب تپنده آن است.
چابهار بهعنوان يكي از حياتيترين معابر ترانزيتي و تجاري جهان به سهولت ميتواند مسير جنوب -شمال و شرق -غرب را
كوتاه كرده و حتي فراتر از سنگاپور و دبي ،هاب ترانزيتي و لجستيكي جهان لقب گيرد .اين پتانسيل ظرفيتي نويافته نيست
كه به دنبال چالشهاي مبتالبه كانال سوئز رخ عيان كرده باشد .قريب يكصد سال ميگذرد از نخستين باري كه در جهان،
چابهار بهعنوان مسير جايگزين كانال سوئز مطرح شد .هفتهنامه «حبلالمتين» كلكته بهعنوان يكي از معتبرترين نشريات
تحليلي زمان خود در سال  1306يعني همان زماني كه كانال سوئز مهمترين معبر تجاري جهان شده بود .در مقالهاي با
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عنوان «چابهار يا اعظم طرق تجارتي بينالمللي» توجهها را به سوي این مسير ترانزيتي به عنوان رقيب جدي كانال سوئز
جلب ميكند:
« ...پس از افتتاح راهآهن چابهار ،کانال سوئز از اهمیت بینالمللیاش کاسته و در طریق تجارت درجه دوم خواهد شد...
راهآهن چابهار جغرافیای تجارت دنیا را تغییر خواهد داد و کسانی که نظر دوربین و فهم حقایقسنج دارند ،میبینند که اگر
راهآهن چابهار متصل به سواحل دریای سیاه مدیترانه آمد ،در مدت  ۵۰سال اين بندر محقر کوچک خراب ،اولین بندر دنیا
خواهد گردید ...راهآهن چابهار تمام معموره عالم را به یکدیگر نزدیک خواهد ساخت و در نیمقرن ،بندر چابهار به هامبورگ،
لیورپول ،مارسلیز ،شانگهای ،نیویورک و غیره فوقیت خواهد یافت.»...
قريب يكصد سال از آن تاريخ ميگذرد؛ راهآهن كه در مقاله نشريه مذكور به آن اشاره شده ،در آستانه تحقق است و با
تاخيري 100ساله ،چابهار ميرود كه سوئز را كنار زده و مهمترين مسير ترانزيتي جهان شود .فزوني يافتن سهم حملونقل
در قيمت تمامشده كاال از يك سو و توسعه زيرساختهاي چابهار از سوي ديگر چون توسعه محدوده ،راهآهن و فرودگاه
بينالمللي هم اين مهم را تسريع كرده و بايد به انتظار نشست تا طي دهه آينده ،چابهار نقشه تجارت را از نو ترسيم كند.
امروز چابهار در نقطه آغاز ايستاده است؛ بهدنبال رهنمودهاي مقام معظم رهبري كه سواحل مكران را گنج پنهان ناميدند،
توجه قواي سهگانه و بهويژه دولتها به اين نقطه خاص جلب شد ،اسناد باالدستي توسعه چابهار تدوين و در نهايت با
تاخيري  15ساله ،توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار مصوب شد تا مقدمات توسعه فراهم شود .همزمان زيرساختهاي
توسعهاي چابهار اعم از فرودگاه بينالمللي در مسير اجرا قرار گرفت و با عملياتي شدن زيرساختهاي عمراني ،سرمايهگذاران
خرد و كالن به سوي تنها بندر اقيانوسي ايران گسيل شدند .چنانكه امروز با توسعه بندر ،مسيرهاي بينالمللي هموار شده و
با ايجاد منطقه آزاد منفصل ريمدان ،امكان دسترسي به بازار پاكستان و همچنين اتصال به كريدور اقتصادي چين و پاكستان
فراهم آمده است.
در مجموع دادهها و ظرفيتهاي ايجاد شده و در قواره كالن بايد پذيرفت كه چرخ توسعه به راه افتاده است و در صورت
همسويي سازمانهاي ذيمدخل ،چابهار طي يك دهه آينده ،ميتواند موتور توسعه نام گيرد .سازمان منطقه آزاد نيز بهعنوان
محور توسعه در چابهار گامهاي ماندگاري در مسير تحقق هدف غايي برداشته است .مجلد حاضر گذري است بر گامهاي
سازمان منطقه آزاد چابهار براي تحقق چابهار توسعهيافته در بازده زماني سال .1399
عبدالرحيم كردي

رئیس هیات مدیره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار
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چــابهــــــار

12

چهارراه تجارت جهان
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چهارراه تجارت جهان
چابهار در چنان نقطه استراتژيك و خاصي از كره خاكي قرار گرفته كه در برداشت نخست اقتصاد و
معاش كشورهاي محصور در خشكيبه آن وابسته است و در نگاهي كالنتر اقتصادهاي بزرگ جهان
چون چين ،هند ،روسيه و حتي اروپا به چابهار گره خورده است .بندريبا موقعيت خاص دسترسي به
آبهاي آزاد اقيانوس ،قرار گرفتن در موقعيت ممتاز مسير ترانزيت كاال و مسافر از شرق به غرب،
دور بودناز تنشهاي خاورميانه و دسترسي به انرژي ارزان از چابهار يك هاب بالقوه ترانزيتي ساخته و
تسري قوانين منطقه آزاد هم بستر توسعهآن را فراهم آورده است.
چابهار بهعنوان تنها بندر اقيانوسي ايران عم ً
ال در شمال اقيانوس هند واقع است .موقعيت برجسته
لجستيكي اين بندر در دهانه خلیجچابهار كه امكان دسترسي و بهرهبرداری همزمان از ساحل اقیانوسی و
ساحل حاشیهخلیج را با تمام مشخصات و مزایای آنها فراهمآورده ،سواحل مكران را همواره در موقعیت
بالقوه رشد و توسعه قرار داده است.
چابهار با دو بندر اصلي و بهدلیل داشتن ظرفیت و قابلیتهای باالی ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بسیار
حائز اهمیت بوده و بهعنوانمهمترین بندر در جنوبشرقی کشور و تنها بندر اقیانوسی کشور شناخته شده
است .موقعیت استراتژیک و منحصربه فرد جغرافیاییاین بندر که نزدیکترین راه دسترسی کشورهای
محصور در خشکی منطقه آسیای میانه به آبهای آزاد و نزدیکترین بندر اقیانوس هنددر مسیرهای
منتهی به افغانستان و جنوبشرقی اروپا است اهمیت این بندر را در معادالت بینالمللی و حملونقل
ت.
جهانی دوچندانساخته اس 
چابهار در ساحل شرقی مكران و در استان سیستانو بلوچستان واقعشده که بیش از  ۵۴۱کیلومتر مرز
دریایی دارد .به لحاظ موقعیتژئوپلیتیکی چابهار در مقایسه با دیگر مناطق ساحلی در جنوب ایران دارای
موقعیت ممتازی در خصوص کشتیرانی و حملونقل دریاییاست؛ برایظ نمونه عمق زیاد آب در بندر
چابهار شرایط و فضای مناسبی را برای پهلوگیری شناورهای سنگین و کشتیهای اقیانوسپیماو همچنین
ایجاد تأسیسات بندری را فراهم ساخته است.
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برآورد مبادالت مالی و اقتصادی چابهار با بلوک های اقتصادی جهان
در صورت تکمیل و بهرهبرداری از ظرفیتهای ترانزیتی

 486میلیون دالر

 162میلیارد دالر

6.4میلیون

3.2میلیون کانتینر

میزاندرآمدمستقیمو
غیرمستقیمعبور کاال

سهم30درصدی
عبور کاال

فرصتهایشغلی
ایجابیدر قبالترافیک
عبور کاال

حجم ساالنه کاالی
عبوری
(درحالیکه کل کاالهای وارده از بنادر چابهار در
سال  1397حدود  32هزار دستگاه کانتینر
بوده است که  %1هدفگذاری میباشد)

 %42از جمعیت جهان

 %55از  GDPجهان

3.2
میلیاردنفر

44.6
تریلیون دالر

کل جمعیت
بازارهای هدف چابهار

مجموع GDP
کشورهای هدف چابهار

 %3از مبادالت
کشورهای هدف

540
میلیارد دالر

کل مبادالت کشورهای
هدف قابل عبور از مسیر
چابهار
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راههای ارتباطاتی
ارتباطات جادهای

●محور چابهار  -ایرانشهر  -زاهدان
●محور چابهار -ایرانشهر  -کرمان

●محور چابهار  -جاسک  -بندر عباس

ارتباطات ریلی

●طــرح اتصــال بنــدر چابهــار بــه شــبکه
ریلــی کشــور در حــال ســاخت و در آینــده
نزدیــک قابــل بهرهبــردارى اســت.

ارتباطات هوایی

●فرودگاه بین المللى جهت تردد بار و مسافر
این فرودگاه در فاصله  45کیلومتری منطقه در
محدوده شهرستان کنارک واقع شده است.

ارتباطات دریایی

●داراى دو بندر تجارى با مجموع ظرفیت 8,5
میلیون تن در سال میباشد.
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کریدور محور شرق

●مرز باجگیران به آسیای میانه
●مرز لطفآباد به آسیای میانه
●مرز سرخس به آسیای 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
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سه دهه با منطقه آزاد چابهار
ایده تاسیس یک منطقه آزاد تجاری در شهرستان چابهار نخستین بار در سال  ۱۳۶۳از سوی دفتر برنامهریزی
سازمان برنامهو بودجه مطرح شد .مطالعات توسعه محور شرق که در سال  ۱۳۶۴به تصویب هیات وزیران
رسید ،بخش بازرگانی را بهعنوان موتور توسعه استان سیستانوبلوچستان معرفی میکرد 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  ۱۳۷۰نخستین کمیسیون خاص مناطق آزاد در مجلس شورای اسالمی تشکیل شد .در
خردادماه همان سال هیات دولت تاسیس منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار را تصویب کرد .منطقه آزاد
چابهار  ۲۲بهمن سال  ۱۳۷۱افتتاح شد و از سال  ۱۳۷۲فعالیتهای سازمان منطقه آزاد چابهار با سرپرستی
استاندار آغاز شد .در دی ماه  ۱۳۷۲مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان توسط شورای عالی مناطق
آزاد انتخاب شدند و کار سازمان بهصورت 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 اقتصادی

●سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی ،ایجاد اشتغال سالم و مول ّد

●تنظیم بازار کار و کاال ،حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای
●تولید و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی

سازمان منطقه آزاد در چابهار طي بيش از دو دهه با توجه به مرزهاي پيشبيني نشده نتوانست اهداف مورد
اشاره را محقق كند تا اينكه پروسه توسعه محدوده منطقه آزاد با وقفهاي 15ساله در سال  95كليد خورد
و در سال  98به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد تا ظرفيتهاي توسعهاي چابهار آزاد شود .اما آنچه
مسير حركتي را هموارتر و گامها را استوارتر كرد نقشه راهي بود كه سازمان منطقه آزاد براي توسعه چابهار
ترسيم كرد .نقشه راه عملياتي چابهار در پنج محور «نقشآفرینی در اقتصاد ملی»« ،اثرگذاری بر اقتصاد
محلی»« ،جلب مشارکت جوامع محلی»« ،انتقال دانش و تکنولوژی» و «گسترش تعامالت بینالمللی» ترسيم
شد .مجلّد حاضر ميكوشد تا دستاوردهاي منطقه آزاد چابهار را در پنج محور مورد اشاره طي سال 1399
بازتاب دهد.
20
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نقشه راه چابهار:

پنج راهبرد عملياتی

راهبرد سوم:

 nتوانمندسازي جامعه محلي و توسعه مشاغل خانگي
 nفراهمشدن زيرساختهاي فرهنگي و ورزشي
 nفراهمشدن بستر معرفي ،تصويرسازي و مستندسازي

نقشآفرینی در اقتصاد ملی

 nتوسعه صنعت باالدستي پتروشيمي
 nتوسعه صنعت باالدستي فوالدي

راهبرد چهارم:

 nعملياتي شدن هاب لجستيكي

 nایجاد اشتغال پايدار و افزایش درآمد سرانه جامعه محلي
 nتوسعه محدوده و سهيم كردن جامعه محلي در منافع منطقه آزاد
 nتوسعه خوشههاي صنعتي و صنايع پائيندستي
 nتكميل زنجيرههاي توليد و توسعه صنايع كوچك
 nفراهم شدن زيرساختهاي توسعه گردشگري
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 nتمرکز بر اقتصاد افغانستان

 nتوسعه تبادالت اقتصادي با پاكستان از مرز ريمدان
 nتوسعه همکاری حملونقل و لجستیک و شیالتی با عمان

 nاجرايي شدن فرودگاه بينالمللي چابهار

اثرگذاری بر اقتصاد محلی

گسترش تعامالت بینالمللی

 nتوسعه تعامل با آسياي ميانه

 nتوسعه زيرساختهاي ترانزيتي

راهبرد دوم:

 nاجرای سند مسئولیت اجتماعی

 nتمركز بر توسعه زيرساختهاي آموزش و بهداشت

نقشه راه و مسير حركتي چابهار ،براساس ظرفيتها ،ماموريتها و الزامات سطح كالن و ملّي چابهار با تاكيد بر توسعهپايدار و توجه ويژه
به توسعه منطقهاي و افزايش رفاه عمومي جوامع محلي در كنار نقش ملّي و فراملّي ،در پنج راهبرد اصلي ترسيم شد:

راهبرد اول:

جلب مشارکت جوامع محلی

 nتوسعه همکاریهای شیالتی با اروپا

انتقال دانش و تکنولوژی

راهبرد پنجم:

 nایجاد منطقه ویژه علمو فناوری با توسعه سایت دانشگاهی
 nاستقرار مراکز انتقالفناوری (شتابدهندهها)
 nحمایت از دانشآموزان نخبه نواحی همجوار
 nهمكاريهاي مشترك با دانشگاههاي معتبركشور از جمله دانشگاه
صنعتي شريف و دانشگاه علموصنعت
 nراهاندازی مرکز نوآوری ایران و چین در دانشگاه بینالمللی و پردیس
پارک فناوری مکران و ايجاد دپارتمان بازیهای رایانهای
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1

8

فرودگاه بينالمللي
احداث فرودگاه بينالمللي
چابهار

راهبرد اول:

نقشآفرینی در اقتصاد م ّلی

نخستين محور از راهبردهاي پنجگانه چابهار سهم داشتن در اقتصاد ملّي است.در اسناد
باالدستي و طرحهاي آمايشي كه در كشور تهيه شده است سه ماموريت براي منطقه
آزاد چابهار تعريف شده كه تحقق آنهاميتواند راهبرد اول يا همان نقشآفريني در
اقتصاد ملّي را جامه عمل بپوشاند .اين ماموريتها به ترتيب هدفگذاري برايتوليد
10ميليون تن فوالد ،توليد  20ميليون تن محصوالت پتروشيمي و در نهايت حملونقل
و ترانزيت است.
اين سه ماموريت بهعنوان اهداف و برنامههاي سازمان منطقه آزاد چابهار در محور
راهبرد نقشآفريني چابهار در اقتصاد ملّي وفراملّي در دستور كار قرار گرفت و سازمان
در مسير تحقق آن حركت كرد؛ چنانكه ميتوان گفت طرح توسعه محدوده چابهار به
عنوانبستر و زيرساخت تحقق اين سه ماموريت توليد فوالد ،توليد پتروشيمي و حمل
و نقلو ترانزيت دنبال و اجرايي شد .الحاق بنادرشهيد بهشتي و كالنتري به منطقه
آزاد ،افزودن اراضي شرق چابهار براي توسعه آتي پتروشيمي و فوالد با مالحظات
زيستمحيطي ودسترسي به آبهاي آزاد خارج از خليج چابهار حاصل تصويب طرح
توسعه محدوده منطقه آزاد است.
24

قطب پتروشيمي
بهرهبرداري از مجتمع
پتروشيمي با  20ميليون تن
توليد ساالنه و20هزار نفر
اشتغال

2

هاب فوالدي
بهرهبرداري از مجتمع فوالدي
با 10ميليون تن توليد ساالنه
و 14هزار نفر اشتغال مستقيم

3

نقش در اقتصاد ملّي
چابهار در آستانه تحولي
عظيم با اجراي طرح هاي
كالن جهت اثرگذاري بر
اقتصاد ملي

7

پاركهاي لجستيك
شكلگيري پاركها و خوشهاي
ـ صنعتي

4

6

انبارداري
تبديل شدن چابهار به يك
بارانداز بزرگ در مسير
تجارت جهاني

مواد معدني
راهاندازي مجتم ع فرآوري
مواد معدني به عنوان صنعت
باالدستي مجتمعهاي فوالد
و استيل

5

شهركهاي تخصصي
بهرهبرداري از شهركهاي
تخصصي خرما ،لوازم پزشكي،
چاي و صنايع شيالتي

فرآوري و صادرات مجدد
توسعه صنايع تبديلي و فرآوري
محصوالت خام كشاورزي
همسايههاي شرقي

25

• قرارداد های سرمایه گذاری منعقد شده

بخش اول:

بر مدار آمار

توجه به مسأله توسعه پايدار و برنامه ريزي براي تكميل زنجيره ارزش توليد و اجراي طرح هاي در مقياس كالن و تأمين كننده طرح هاي كوچك
و زودبازده ،نوع و تعداد قراردادهاي سرمايه گذاري را در سال  1399تحت الشعاع قرار داده است به نحوي كه با كاهش تعداد قراردادهاي
منعقده از  165فقره در سال  1398به  76عدد در سال  1399به ميزان  54درصد ،اما شاهد رشد در ارزش قراردادها در اين سال هستيم
چنانكه ارزش قراردادهاي منعقد شده در سال  1399به نسبت سال قبل آن رشد  1330درصدي را نشان مي دهد.

سنجش عملكرد با استفاده از داده هاي آمار و تحليل شاخص ها،
ميزان تحقق اهداف در بازه زماني مشخصي را نشان مي دهد .هدف
گذاري ،برنامه ريزي ،ارا و سنجش عملكرد نشان از روند توسعه اي
دارد كه بر مدار علم در حركت است .با در نظر داشتن شرايط و
تكانه هاي خاص در سال  1399بررسي عملكرد منطقه آزاد چابهار
نحوه عمل و ميزان تحقق شاخص هاي عملكردي را نمايان مي سازد.

165
78
1399

• تعداد شركتهاي به ثبترسيده

بهدنبال شيوع ويروس كرونا و درگير شدن زنجيرههاي تامين جهاني با اختاللهاي كوچك و بزرگ ،راهاندازي كسبوكارها در مقياس جهاني
به شدت كاهش يافت .با اين حال مزيّتها و ظرفيتهاي چابهار مانع از آن شد تا روند حضور سرمايهگذاران در تنها بندر اقيانوسي ايران قطع
شود و طي سال  99تعداد شركتهاي به ثبت رسيده در چابهار با كاهشي 15.8درصدي نسبت به سال  98به  186مورد ثبت شركت رسيد.
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• ارزش مبلغ قراردادهای سرمایهگذاری منعقد شده ( جمع کل  121.221میلیارد ریال)
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• سرمايهگذاري داخلي محقق شده  :رشد322درصدي

سرمايهگذاري داخلي محقق شده طي سال  99با رشدي قريب 322درصد همراه شد و از 12هزار و  670ميليارد ريال به  53هزار ميليارد
ريال بالغ شد .همچنين ميزان سرمايهگذاري داخلي محقق شده در سال  99رشدي بالغ بر  5هزار درصد را نسبت به سال  94تجربه كرد و
از  930ميليارد ريال به  53هزار ميليارد رسيد.
برنامهریزیهـای صـورت گرفتـه در پـی مطالعات جامـع و تفصیلی تهیه شـده و نظارت وکنتـرل پروژههای سـرمایهگذاری دلیل افزایش
چشـمگیر سـرمایهگذاریهای محقـق شـده اسـت .انتظـار اسـت در سـالهای آینده نیز شـاهد این رشـد فزاینـده در سـرمایهگذاریهای
محقق شـده باشیم.

• سرمايهگذاري خارجي محققشده :رشد 48درصدي

سرمايهگذاري خارجي محقق شده كه طي سالهاي  97بهدليل تحريمها ،روندي نزولي را طي كرده بود در سال  98تا اندازهاي بهبود يافت
و در سال  99تثبيت شد؛ به گونهاي كه سرمايهگذاري خارجي محقق شده كه در پايان سال  97به عدد  7ميليون دالر رسيده بود در پايان
سال  98به 15ميليون دالر رسيد و سال  99با  48درصد رشد به  22ميليون دالر بالغ شد.
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• ارزش توليدات :رشد 50درصدي
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50

ارزش توليدات طي سال  99با رشد قريب  50درصدي نسبت به سال قبل همراه شد و از  5هزار و  954ميليارد ريال در سال  98به رقم 8
هزار و  931ميليارد ريال در سال  99رسيد .الزم به يادآوري است ارزش توليدات منطقه در سال  99نسبت به سال  93كه رقم يكهزار
و  240ميليارد ريال بوده ،رشدي قريب به  620درصد را تجربه كرده است.
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نمايههاي آماري تجارت

صادرات به خارج از کشور (میلیون دالر)

تجارت دروازه تعامالت بين المللي در ديپلماسي اقتصادي است .تجارت موجب ورود مواد اوليه ،توليد محصوالت بروز و با كيفيت ،پشتيباني و
هدايت توليد به سمت محصوالت صادرات محور دانش بنيان شده و حضور فعال بنگاهها را در عرصه بين الملل نمايان مي سازد.
در سال  1399همگام با تنظيم بازار مصرف ،ادامه سياست جايگزين واردات به منظور حفظ اشتغال و افزايش توليدات براي چرخش بيشتر
سرمايه كه در نهايت منجر به رشد و توسعه اقتصادي مي شود در كنار افزايش محدوده منطقه و بالتبع افزايش تقاضا براي كاالهاي مصرفي،
شاهد رشد در واردات كاالي همراه مسافر به ميزان  56درصد رد سال  1399به نسبت سال  1398بوديم( .واردات كاالي همراه مسافر)
در خصوص واردات كاالي تجاري جهت تنظيم بازار مصرف سرزمين اصلي از طريق منطقه آزاد چابهار در سال  1399شاهد كاهش 45
درصدي به نسبت سال  1398هستيم كه در نتيجه محدوديتهاي آيين نامهاي ،عدم تخصيص ارز و تغيير در تعرفه ورودي برخي از كاالها اين
كاهش رخ داده است( .واردات كاالي تجاري)

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

واردات کاالی همراه مسافر به منطقه
(میلیون دالر)
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با برنامه ريزي براي توليد و تأمين بخشي از تقاضاي بازار مصرف سرزمين اصلي از محل توليدات منطقه در ساليان گذشته،شاهد افزايش صادرات
توليدات منطقه به سرزمين اصلي در سال  1399به ميزان  57/4ميليون دالر هستيم كه رشد  168درصدي به نسبت سال  1398را نشان مي دهد.
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صادرات به سرزمین اصلی (میلیون دالر)
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با در نظر داشتن مواردي همچون شرايط كرونايي و محدوديت در مرزها ،تحريم هاي ظالمانه و عدم جابجايي ارز در عرصه بين الملل ،ضمن
تثبيت شرايط در سال  1399شاهد رشد يك درصدي در صادرات محصوالت توليدي منطقه به نسبت سال  1398هستيم.
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• تعداد واحدهاي توليدي :رشد  8درصدي

• اشتغال واحدهاي توليدي :رشد 12درصدي

ميزان اشتغال واحدهاي توليدي در طي سال  99نسبت به سال  98با رشد
12درصدي همراه بود و به 2هزار و  555نفر شاغل در واحدهاي توليدي
رسيد .همچنين تعداد افراد شاغل در واحدهاي توليدي در سال  99نسبت
به سال  94با رشد قريب 200درصدي همراه بود.

2555

تعداد كل واحدهاي توليدي از  212واحد در سال  96به  290واحد
توليدي در پايان سال  99رسيد .اين روند رشد 37درصدي تعداد كل
واحدهاي توليدي نسبت سال  96را نشان ميدهد .همچنين تعداد كل
واحدهاي توليدي نسبت به سال  98با رشد  21عددي و  8درصدي
همراه بوده است.

 %12رشد

290

2274

 %8رشد

269

 %2.3رشد

263

 %25رشد

212
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1399
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1395

1394
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1396
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بخش دوم:

طرحهاي بزرگ با نقشآفريني در اقتصاد ملّي

طرحهاي بزرگ چون مجتمع پتروشيمي ،مجتمع فوالدي و همچنين فرودگاه بينالمللي چابهارکه در دست اجرا هستند ،نه تنها اقتصاد
منطقه كه پس از راهاندازی به عنوان محركی اثرگذار در اقتصاد ملي نقشآفريني ميكنند .پیشگیری از خام فروشی مسئلهای 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  80موضوع ساخت مجتمعهای پتروشیمی وارد فصل جدیدی در ادبیات اقتصادی ایران شده است.
تالش برای بهره گیری حداکثری از ارزش افزوده منابع طبیعی بویژه نفت ،گاز و مواد معدنی در دستور کار سیاستگذاران 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 ،هدفگذاری ده میلیون تن فوالد در این منطقه صورت گرفته است
که اولین مجتمع فوالد با ظرفیت  1.2میلیون تن دارای پیشرفت فیزیکی  40درصد ،برنامه بهره برداری در نیمه  1400را دارد.
برای این حجم از فعالیتهای صنعتی که توسعه صنایع پایین دستی را در پی خواهد داشت ،ساخت یک فرودگاه بینالمللی 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  99متوقف گردیده است اما خودش اجتناب ناپذیر برای برنامههای آتی و حضور چابهار درفضای
رقابت بینالمللی است.

مجتمع پتروشیمی نگین مکران

●موضوع پروژه :آمادهسازی اراضی شهرک پتروشیمی
●متراژه عرصه   1200 :هکتار
●متراژه اعیان363000 :

●درصد پیشرفت  فیزیکی 100 :درصد
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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 .عالوه
بر فوالد مکران که در این مجتمع فوالد با پیشرفت فیزیکی
د در حال اجرا می باشد ،فوالد سترگ پارس،
بیش از  40درص 
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 اساس ًا 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  99در زمینی
به مساحت حدود  2000هکتار در شرق شهر چابهار آغاز
شده است.
مشخصات و اطالعات پروژه:
●متراژه عرصه300 :هکتار

●متراژه اعیان6000 :متر مربع

●درصد پیشرفت  فیزیکی36 :درصد
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فرودگاه بین المللی چابهار
●(طراحی و احداث فاز اول)

ساخت فرودگاه بین المللی چابهار عالوه برحل مشکل مرز هوایی
منطقه آزاد چابهار که ضرورتی غیر قابل انکار است و سهولت
حضور سرمایهگذاران در منطقه ،در بازار هوانوردی منطقه و
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.

مشخصات و اطالعات پروژه:
●مساحت ترمینال 10000:متر مربع
●طول باند 4200:متر
●عرض باند 65:متر
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توسعه محدوده

توسعه محدوده منطقه آزاد را بدون ترديد بايد مهمترين گام چابهار از ابتدای تاسیس بهسوي تحول و توسعه قلمداد كرد.
منطقه آزاد سال  71به چابهار آمد تا موتور توسعه سواحل مكران شود اما خود در ميان مرزهاي اجباري و ناكارآمد محصور
شد .ليك بعد از  28سال مرزهاي منطقه آزاد تغيير كرد تا منطقه آزاد چابهار به واقع منطقه آزاد شود.
نداشتن سند ،محدودیت های زیست محیطی برای توسعه صنایع هدف گذاری شده،تعارضات اجتماعی از حس تبعیض دو
طرف فنس های منطقه و توسعه حاشیه نشینی  به جهت تداخل مدیریت ها و نا کارآمدی سیاست گذاریها ،الزام اساسی
توسعه محدوده منطقه بود و با این اقدام در آینده نزدیک شاهد شکل گیری اقدامات مبتنی بر ماموریت در منطقه  خواهیم
بود .تالش برای تهیه و تصویب طرح جامع که مراحل پایانی تصویب را گذراند ،برنامه ریزی برای یکپارچگی مدیریت از
طریق تفاهم نامه با دستگا های اجرایی مستقر در منطقه ،مطالعه و برنامه ریزی برای بحران حاشیه نشینی ،تامین آب ،پرداختن
به مسائل بهداشت و درمان و بسیاری 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.

محدوده  82هزار هکتاری

منطقه آزاد چابهار

دریای عمان

خلیج چابهار

محدودیت هایی که مزیت شد

محدوده 14هزار هكتاري قبلي منطقه آزاد با تنگناها و محدوديتهاي بسياري مواجه بود كه عم ً
ال توان و ظرفيت توسعه را از چابهار گرفته
بود و با افزايش محدوده منطقه آزاد به  82هكتار ،ظرفيتها آزادشده و تنگناها تبديل به فرصت و مزيّت شد.

محدوديتها

مزيتها

بنــدر

دسترسی نداشتن منطقه آزاد به بندر

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

فرودگاه

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

آغــاز ساخت پــروژه فــرودگــاه بینالمللی چابهار
بعد از  15سال

جامعه محلی

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

همراه شدن جامعه محلی با روند توسعه

معافیت

عدم برخورداری جامعه محلی از ّ
مزیتهای منطقه
آزاد مانند معافیتهای مالیاتی

برخورداری جامعه محلی از ّ
مزیتهای منطقه آزاد مانند
معافیتهای مالیاتی

زیرساخت

محدودیتهای قانونی منطقه آزاد برای توسعه
زیرساختها در شهر چابهار

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

توسـعه

عدم امکان توسعه زیرساختهای لجستیکی و
پسابندر در منطقه آزاد

فراهم شدن امکان توسعه زیرساختهای لجستیکی
و پسابندر در منطقه آزاد
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طرح جامع محدوده جديد

بهدنبال تصويب محدوده جديد منطقه آزاد چابهار ،طرح جامع محدوده تهيه شد تا نقشه راه توسعه محدوده بهدرستي پيش رفته و منطقه آزاد
چابهار بهعنوان منطقه آزاد در قواره بينالمللي ،پيشران توسعه در ايران باشد .تهیه طرح جامع به فاصله یکسال از تصویب این قانون اقدام
ارزشمندی است که در سال 99به پایان رسیده است و در سال  1400مراحل 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 قدیم منطقه آزاد چابهار

محدوده جدید منطقه آزاد چابهار

ریمدان
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از ابتدای سال  96مجمو 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  99کلیه مطالعات انجام شده پس
از تحویل گیری به تصویب کمیسیون معماری و شهرسازی سازمان رسیده است

 1100هكتار
تهیه طرح تفصیلی محدوده 1100هکتاری پیکره هفتم صنعتی (صنایع سبک و متوسط)

 6200هكتار

بازنگریطرحتفصیلیپیکرههشتمصنعتی(صنایعسنگین)
به وسعت تقریبی 6200هکتار

 388هكتار

بازنگری طرح تفصیلی پیکره یکم تجاری و تراس بهشت
به وسعت تقریبی 388هکتار

 413هكتار
تهیه طرح ویژه روستای تیس به وسعت  413هکتار

 240هكتار
طرح تفصیلی و آماده سازی محدوده 240هکتاری پیکره مسکونی
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14هزار هكتار
بازنگری طرح جامع محدوده 14000هکتاری

 82هزار هكتار
تهیه طرح جامع محدوده اراضی جدید به وسعت 82000هکتار

 82هزار هكتار

تهیه عکس هوایی از محدوده  82000هکتاري و
تبدیل به نقشه جهت انجام مطالعات طرح جامع

برق
تهیه طرح جامع برق

آب
تهیه طرح جامع آب ،فاضالب و هدایت آبهای سطحی
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ريمدان

همزمان با تصويب توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار در سال ،98
ريمدان بهعنوان نقطهاي مرزي و منفصل و در فاصله 120كيلومتري
به محدوده منطقه آزاد افزوده است .به اذعان كارشناسان ،ريمدان
منطقهاي است كه با تسري قوانين مناطق آزاد ،ميتواند نبض تپنده
تجارت در چهارراه تجارت جهاني باشد .در ادامه 10مزيت منطقه
آزاد مرزي ريمدان آمده است .مزيتهايي كه زيرساختهاي
شكوفايي آن در سال 99فراهم شد.
 .1با توجه به آغاز پروژههای پتروشیمی چابهار و تبدیل منطقه به
قطب سوم پتروشیمی کشور ،مرز ریمدان میتواند بهعنوان مسیری
ارزان ،سریع و ایمن برای حمل و صادرات فرآوردههای تولیدی
مجتمع پتروشیمی چابهار به بازار کشورهای پاکستان چین و
هندوستان باشد.
 .2نقطه مرزی ریمدان کوتاهترین و امنترین مسیر زمینی است که
حلقه اتصال زمینی کشورهای شرق آسیا و هند به افغانستان ،آسیای
میانه ،اروپا ،شمال آفریقا را فراهم ميكند.
 .3ریمدان بهترین راه دسترسی برای صادرات به بازار هدف پاکستان
و همچنین واردات از کشور پاکستان است.
 .4ریمدان هم بهعنوان یک مسیر امن برای زوار و هم برای رونق
گردشگری جنوب شرق کشور استان و چابهار بسیار مفید است.
 .5با فعاليت مستمر مرز ریمدان ارتش پاکستان برای حفظ امنیت
در این محدوده وارد عمل خواهد شد و این امر موجب تامین امنیت
مرزهای ايران و پاكستان ميشود.
 .6رونق اقتصادی در طرفین مرز و مشارکت افراد بومی در منافع
آن باعث میشود که منافع جامعه محلي با منافع ملی گره خورده و
در تامین امنیت مشارکت كنند.
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 .7با توجه به تجربیات جنگ هشت ساله و آسیبپذیری بنادر واقع
در حاشیه خلیجفارس و دریای عمان و محدودیت بهرهبرداری از
ظرفیت این بنادر در شرایط بحرانی با تدابیر الزم میتوان از ظرفیت
بنادر کشور همسایه استفاده كرد .ریمدان میتواند بهعنوان مسیر
امن ترانزیت کاال و تجهیزات از طریق بنادر کشور همسایه به داخل
کشور در شرایط بحران موثر باشد.
 .8چین و هند بهعنوان قطبهای برتر اقتصادی منطقه رقابت
جدی برای دسترسی به بازار کشورهای افغانستان و کشورهای
مستقل مشترکالمنافع ( )CISداشته و نیاز مبرمی به انرژی نفت
و گاز دارند .از سوي ديگر آمريكا هم از حضور چین در منطقه
و نزدیک شدن به خلیج فارس و تنگه هرمز نگران است (چنانكه
پيشتر سنگاپور را ترغیب کرده بود تا کنترل بندر گوادر را در اختیار
بگیرد) در نتيجه نا امنی در افغانستان و پاکستان و کشمکشهای
ذکر شده فرصتی طالیی را پیش روی کشور قرار داده تا با تکیه بر
امنیت،ثبات ،نیروی متخصص جوان ،منابع خدادادی و غیره ،گامهای
بلندی را در توسعه تجارت و ترانزیت کاال برداشته و ضمن فراهم
كردن رشد و رفاه اقتصادی برای شهروندان ،امنیت خود را با امنیت
قدرتهای فرامنطقهای گره بزند.
ريمدان نهتنها اقتصاد ايران را به اقتصاد پاكستان متصل كرده كه
فراتر از آن اقتصاد ايران را به اقتصاد چين وصل ميكند.
 .10در ريمدان نقطهاي بهعنوان منطقه آزاد منفصل از چابهار تعريف
شده كه در نقطه صفر مرزي قرار داشته و نقش و ويژگي آن پيوند
دادن دو بندر مهم و استراتژيك چابهار و گوادر است .اين دو بندر در
بازار انرژي حضور جدي دارند؛ چابهار بهعنوان توليدكننده و دارنده
انرژي و گوادر بهعنوان مصرفكننده انرژي.
47

طراحى و احداث نقطه منفصل ریمدان
احداث  2سوله هر یک به مساحت  4000متر مربع
احداث  5700متر مربع ساختمان پیش ساخته مسکونى،
تجارى ،ادارى ،آتش نشانى،
گیت هاى مرزبانى و درمانگاه
احداث جاده پیرامونى به طول  33کیلومتر
احداث جاده دسترسى به مسیر اصلى
حمل و نصب دیوار پیرامونى محدوده  6300هکتارى
پارکینگ و بارانداز به مساحت  2هکتار

هزینـه اجـرا:

3525

شروع پروژه:

اسفند 1399

میلیارد ریال
2درصد

درصد پیشرفت
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بهرهبرداری پروژه:

اسفند 1400

مساحت 72 :هکتار
49

عمران؛ روايت تحول

عملكرد سازمان در حوزه  عمران طي سال  99نه تنها قابل
قياس با هيچ سالي در 2دهه گذشته نيست كه حتي ميتوان
گفت عملكرد 99فراتر از يك دهه گذشته است .صفحات
پيشرو بخشهايي از عملكرد عمراني منطقه آزاد چابهار را
بازتاب داده است.

عمران و زيرساخت

به دنبال عملياتي شدن ،پروژههاي كالن و باالدستي در چابهار چون فوالد و پتروشيمي براي اثرگذاري در اقتصاد ملي ،توسعه صنايع
پاييندستي ،توسعه خوشههاي صنعتي ،تكميل زنجيرههاي ارزش و تحريك تقاضا در صنعت گردشگري هم به منظور اثربخشي بر اقتصاد
محلي از سوي منطقه آزاد چابهار اجرايي شد .به همين رو توسعه عمراني و پروژههاي زيرساختي در سال  99با سرعتي قابل توجه و چشمگير
پيش رفت.

• عملكرد عمراني :رشد 150درصدي

عملكرد عمراني منطقه آزاد چابهار در سال  99با رشدي بالغ بر 150درصدي همراه شد و از يكهزار و هفت ميليارد ريالي پروژههاي عمراني
چابهار در سال  98به دو هزار و  540ميليارد ريال در پايان سال  99رسيد.

(ميليارد ريال)

2700
1007
1399
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1398

744
1397

245
1396

297

418

1395

1394

390
1393

271
1392
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جهش به پشتوانه طرحهاي تفصيلي
و آمادهسازي

سالهاي  75تا 85
در مسير توسعه

جهش عملکرد عمراني در منطقه آزاد چابهار به
يكباره و بدون پشتوانه محقق نشده است؛ چنانكه
روند تهیه طرحهاي تفصيلي و آمادهسازي اراضي
نشان ميدهدكه تا سال  85در منطقه آزاد
چابهار ،روند مطلوبي داشت ،طي يك دهه با وقفه
و ركود مواجه شده و از سال 95بار ديگر از سر
گرفته شد.

منطقه آزاد چابهار طي سالهاي
 75تا  85در مسير توسعه قرار
داشت و مقدمات طرحهاي عمرانيو
زيرساختي را فراهم كرد .چنانكه طي
اين دهه يك هزار و  781هکتار طرح
تفصيلي اراضي و يك هزار و  69هکتار
طرح آمادهسازي اراضي در چابهار
آماده شد و در نهايت  869هکتار
طرح آمادهسازي اراضي اجرا شد.

سالهاي  95تا 99
بازگشت به مسير توسعه
منطقه آزاد چابهار كه وقفهاي طوالني را طي يك
دهه در تهيه طرحهاي تفصيلي و آمادهسازي
و اجراي اراضي تجربه كرده بود ،از سال 95
تهيه و اجراي طرحها را از سرگرفت و طي
4سال عملكردي فراتر از دو دهه گذشته بر
جاي گذاشت .چنانكه طي بازه زماني  95تا 98
میزان 9هزار و  646هکتار طرح تفصيلي اراضي و
همچنين يك هزار و  992هکتار طرح آمادهسازي
اراضي در منطقه آزاد چابهار تهيه شد .در عين
حال در بازه زماني  95تا  99تعداد  1792هکتار
طرح آمادهسازي اراضي در منطقه آزاد چابهار
اجرا شد.
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سالهاي  85تا 95
ركود كامل
تهیه طرح و برنامههای عمراني در
منطقه آزاد چابهار طي سالهاي 85
تا  95تقريبا به خواب فرو رفت و با
وقفهاي طوالني مواجه شد؛ چنانکه
طي اين يك دهه تهيه طرحهاي
تفصيلي و آمادهسازي اراضي به صفر
رسيد و تنها  68هکتار آمادهسازي
اراضي از طرحهاي تهيه شده در دهه
گذشته اجرايي 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.
9646
هکتار

1792
هکتار
68
هکتار
95-1400

85-95

869
هکتار

1992
هکتار

1781
هکتار

1069
هکتار
صفر

صفر
75-85

اجرای طرحهای آمادهسازی اراضی

95-1400

85-95

75-85

تهیه طرحهای آمادهسازی اراضی

95-1400

85-95

75-85

تهیه طرحهای تفصیلی اراضی

55

نيمه دوم دهه :نيمه شكوفايي

رشد  50برابري ارزش پروژههاي عمراني در حال اجرا

مقايسه پروژههاي عمراني اجرا شده و در حال اجرا طي دو بازه زماني سالهاي  95تا 99به نسبت سالهاي  90تا  94حاكي از رشد 50
برابري ارزش پروژههاي عمراني در منطقه آزاد چابهار است؛ چنانكه ارزش پروژههاي عمراني اجرا شده و در حال اجرا طي سالهاي 90
تا  94تنها  615ميليارد بوده كه طي سالهاي  95تا  99به سی و یک هزارو نود و شش ميليارد ريال بالغ شده است .همچنين مطالعات هم
رشد قابل توجهي را در دو بازه زماني مورد اشاره تجربه كردهاند.

ارزش پروژههاي عمراني
اجرا شده و در حال اجرا (ميليارد ريال)

31.096

رشد
% 5000

31.096

اگر يك دهه گذشته را به دو بخش سالهاي  90تا  94و سالهاي  95تا  99تقسيم كرده و ارزش مطالعات و پروژههاي عمراني را در اين
دو بازه زماني مقايسه كنيم ،به خوبي روند جهشفعالیت های حوزه عمرانی منطقه آزاد چابهار عيان ميشود.

615

54

 1399تا 1395
56

615

ارزش پروژههاي عمراني
اجرا شده و در حال اجرا

14

ارزش پروژههاي عمرانی اجرا شده و در
حال اجرا در منطقه آزاد چابهار درنیمه
دوم دهه  90با رشدی بالغ بر  5هزار
درصد از  615میلیارد به  31.096میلیارد
ریال رسیده است.

شد
 3ر
% 00

ارزش مطالعات (ميليارد ريال)

54

14

رشد ارزش مطالعات عمرانی

مطالعات عمراني در در نیمه دوم دهه
 90با رشدقریب به نسبت سال های 90
تا  94از  14میلیارد ریال به میزان 54
میلیارد انجام شده است

 1394تا 1390
57

تحول در چابهار با 20پروژه در حال اجرا

بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
شهریور
مرداد
تیر
خرداد

سال1402

از مگاپروژههايي چون فرودگاه و ورزشگاه و بزرگراه گرفته تا پروژههاي عمراني كوچكتر در حوزه سالمت و
آموزش ،همه به عنوان پروژههاي عمراني و زيرساختي چابهار در حال اجراست و با بهرهبرداري در سال جاري
و سال آينده ،چهره چابهار را متحول خواهندكرد.

اسفند

اردیبهشت
فروردین
اسفند
بهمن
دی

مهر
شهریور
مرداد
تیر

سال1401

آذر
آبان

خرداد
اردیبهشت
فروردین
اسفند
بهمن
آذر
آبان
مهر
شهریور
مرداد
تیر

سال1400

دی

خرداد
اردیبهشت
فروردین

اجرای توسعه شبکه
توزیع برق فاز یک
870میلیارد ریال

مشارکت در احداث
کمربندی شهید کالنتری
520میلیارد ریال

آماده سازی بخشی از مرز
ویژه ریمدان
3520میلیارد ریال

بهمن

اجرای پروژه های دریایی
سواحل مکران
 6.979میلیارد ریال

( 3پروژه)

دی

اجرای شبکه آبرسانی
روستای تیس
 880میلیارد ریال
احداث مجموعه
گردشگری لیپار
 306میلیارد ریال

آذر

احداث ورزشگاه
کریکت فاز 1
 670میلیارد ریال

طراحی و احداث فرودگاه
چابهار (فاز) 1
4.827میلیارد ریال

آبان

احداث مراکز جامع
سالمت تیس
 60میلیارد ریال

احداث انبارهای
سرپوشیده تراس  AوC
 360میلیارد ریال

مهر
شهریور
مرداد
تیر
خرداد

سال1399

احداث بخشی از دیوار
پیرامونی محدوده
منطقه آزاد
2526میلیارد ریال

احداث قطعه دوم بزرگراه
چابهار-کنارک
2900میلیارد ریال

طراحی و احداث
ساختمان اداری مرکزی
2427میلیارد ریال

اجرای خط انتقال آب
مرز ریمدان
1451میلیارد ریال

اسفند

اردیبهشت
فروردین
اسفند
بهمن
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آماده سازی اراضی
مسکونی پیکره
سوم شمالی
 299میلیارد ریال

آذر

احداث مسیر ارتباطی
پیکره کارگاهی به تجاری

مهر

 120میلیارد ریال

شهریور
مرداد

مشارکت در احداث تصفیه
خانههای فاضالب
 140میلیارد ریال

تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین

سال1398

اجرای عملیات بهسازی
معابر فاز دوم
 148میلیارد ریال

احداث پایگاه اورژانس
 21میلیارد ریال

احداث مراکز جامع
سالمت چابهار
 92میلیارد ریال

دی
آبان

59

پروژههای در حال اجرا
نام پروژه

ردیف

2,900

3
5

(میلیارد ریال)

1
2

مشارکت در احداث کمربندی شهید کالنتری

520

3

اجرای توسعه شبکه توزیع برق ( فاز یک)

780

6

360

47

5

احداث مسیر ارتباطی پیکره کارگاهی به تجاری

118

81

6

احداث ورزشگاه کریکت

679

50

7

احداث مجموعه گردشگری لیپار

306

56

8

شناگاه و مسیر دسترسی

1100

1

9

احداث ساختمان مرکزی اداری

2426

8

احداث تصفیهخانه

140

40

10
60

مبلغ قرارداد

احداث قطعه دوم بزرگراه چابهار-کنارک

 4توسعه انبارهای سرپوشیده

 11احداث مرکز جامع سالمت چابهار

92

16

 12احداث پایگاه اورژانس

21

43

 13احداث مرکز جامع سالمت تیس

60

19

 14احداث پارک ساحلی پردیسان

1200

1

 15اجرای شبکه آبرسانی روستای تیس

880

15

4678

1

 17آماده سازی ارضی مسکونی

300

21

 18فاز دوم بهسازی معابر

140

50

 19طراحی و احداث فاز اول منطقه منفصل ریمدان

3525

2

1450

2

ردیف
پیشرفت فیزیکی
(درصد)

نام پروژه

(میلیارد ریال)

پیشرفت فیزیکی
(درصد)

16

20

اسکله چند منظوره تیس

انتقال آب به منطقه منفصل ریمدان

جمع کل

(میلیارد ریال)

مبلغ اولیه

21675
61

پروژههای شاخص عمرانی

طرحهاي عمراني و زيرساختي آغاز شده در منطقه آزاد چابهار نه
تنها منشأ اثرات ارزشمندي براي توسعه چابهار خواهد شد كه حتي
در ابعادي وسیع تر اقتصاد استان و شرق كشور را منتفع ميكند.
ب ه واسطه اينكه به طور مستقيم و در گام نخست بر جامعه و اقتصاد
محلي اثر دارد .مهمتر آنكه عالوهبر پروژههاي شاخص عمراني كه
در ادامه به آنهاي پرداخته ميشود پروژههاي برجسته ديگري نيز
در زيربخشهاي آموزشي ،فرهنگي و ورزشي نيز طي سال  99اجرا
شده كه در ذيل راهبردهاي بعدي به آنها اشاره ميشود.

نارک
ار-ک

ه چابه
زرگرا
ب

احداث قطعه دوم بزرگراه چابهار-کنارک
هزینـه اجـرا:

2900
میلیارد ریال

%3
میزان پیشرفت
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شروع پروژه:

اسفند 1399

بهرهبرداری پروژه:

شهریور 1401

مسیر در دست احداث سازمان:

 24/5کیلومتر

طول مسیر 48/5  :کیلومتر
63

احداث کمربندی شهید کالنتری
مشارکت 70 :درصد سازمان 30+درصد بخش خصوصی
هزینـه اجـرا:

739

میلیارد ریال

شروع پروژه:

آبان 1399

%5
میزان پیشرفت

64

بهرهبرداری پروژه:

آبان 1400

سهم مشارکت سازمان:

 520میلیارد ریال

طول مسیر 5 :کیلومتر
65

احداث فاز اول توسعه شبکه توزیع برق
هزینـه اجـرا:

780

میلیارد ریال

شروع پروژه:

آذر 1399

%6
میزان پیشرفت

66

بهرهبرداری پروژه:

آذر  1401

67

توسعه انبارهای سرپوشیده
با توجه به ظرفیت های اقتصادی و توسعه پیش روی سواحلمکران
و بندر چابهار در حوزه های حمل و نقل و بازرگانی ،توسعهانبارهای
سرپوشیده برای ذخیره سازی مواد و کاال در شهریور 99عملیات
اجرایی احداث انبار  8000متر مربعی آغاز گردید.

هزینـه اجـرا:

360

میلیارد ریال

شروع پروژه:

شهریور 1399

%47
میزان پیشرفت

68

بهرهبرداری پروژه:

دی1400

69

احداث مسیر ارتباطی پیکره کارگاهی به تجاری
با هدف اتصال پیکره کارگاهى به پیکره تجارى و تراس بهشت ،با هدف
تسهیل ترافیک و ایجادارزش افزوده براى اراضى
هزینـه اجـرا:

118

میلیارد ریال

شروع پروژه:

دی 1398

%81
میزان پیشرفت

70

بهرهبرداری پروژه :

آذر 1400

طول مسیر:

 420متر
71

احداث ورزشگاه کریکت
استادیوم کریکت
مبلغ قرارداد 679 :میلیارد ریال
زمان شروع :شهریور 98
با ظرفیت  4000نفر و زمین چمن با شعاع  82متر که با نوینترین
استانداردهای زمینهای چمن در حال احداث است.
هزینـه اجـرا:

679
میلیارد ریال

%50
میزان پیشرفت

عملکرد ریالی

440
72

73

احداث مجموعه گردشگری لیپار
آمادهسازی زیرساختهای مجموعه  36هکتاری لیپار توسط سازمان
در جهت جذب  500میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی و
اشتغالزایی  350نفر با واگذاری بستههای سرمایهگذاری

هزینـه اجـرا

306
میلیارد ریال

%56

احداث مراکز جامع سالمت و اورژانس تیس و چابهار
2مرکز جامع سالمت و یک ساختمان اورژانس جاده ای که یکی از
مراکز سالمت 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.

هزینـه اجـرا

174
میلیارد ریال

%26
میزان پیشرفت

میزان پیشرفت
عملکرد ریالی

53

74

75

احداث ساختمان اداری مرکزی
ن بهصورت متمرکز جایگزین ساختمانهای چندگانه
این ساختما 
ستادی،عملیاتی فعلی سازمان در حال احداث است که باعث سرعت
و کیفیتبخشی به انجام امور اداری و سرمایهگذاریهای مرتبط با
فعالیتهای این سازمان و منطقه میگردد.

احداث تصفیهخانه
جلوگیرى از آلودگى منابع آب وخاك،جلوگیرى از شیوع عوامل بیمارىزا
در محیط زیست و استفاده مجدد از پساب از اهداف احداث تصفیه خانه
فاضالب است.
با ورود این تصفیه خانه فاضالب به مرحله بهره بردارى با ظرفیت
2000متر مکعب در شبانه روز از پساب با کیفیت آن براى مصارف
فضاى سبز استفاده خواهد شد.
این پروژه بصورت  BOTاجرا می شود.
هزینـه اجـرا:

هزینـه اجـرا

2426
میلیارد ریال

%8
میزان پیشرفت
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140

میلیارد ریال

ظرفیت:

 2000متر مکعب

%40
میزان پیشرفت
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احداث شناگاه و مسیر دسترسی
احداث  1700متر دایک
احداث ساختمان های شناگاه
احداث پارکینگ
احداث  2کیلومتر مسیر دسترسی

هزینـه اجـرا

 11هکتار استحصال و احداث دایک
احداث  400متر اسکله صیادى در اسکله  7تیر
ساماندهی قایق ها و شناوران صیادی محلی در اسکله  7تیر

هزینـه اجـرا

1100

1200
میلیارد ریال

%1

%1

میزان پیشرفت

میزان پیشرفت

میلیارد ریال
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احداث مجموعه گردشگری ساحلی پردیسان

79

اجرای شبکه آبرسانی روستای تیس

اطالعات کلی پروژه
1

تعداد روستای تحت پوشش

1

روستا

2

جمعیت تحت پوشش در سال 1395

6348

نفر

3

جمعیت تحت پوشش در سال 1425

15834

نفر

4

دبی مورد نیاز (حدا کثر روزانه(

56.4

لیتر بر ثانیه

5

جنس لولههای مورد استفاده

هزینـه اجـرا

880

پلیاتیلن

میلیارد ریال

%15
میزان پیشرفت
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6

محدوده اقطار لولهها

63-4000

میلیمتر

7

طول خط انتقال آب

2

کیلومتر

8

ایستگاه پمپاژ

1

باب

9

مخازن بتنی

2000+500

مترمکعب

10

شبکه توزیع آب

60,000

متر

81

ساماندهي تيس و ديگر روستاها

احداث  اسکله چند منظوره  تیس

اقدامات عمده ساماندهي تيس و ساير روستاها با سه رويكرد كلي
«حفاظت از اراضي سازمان در محدوده روستا»« ،ساماندهي اراضي و
كنترل ساختوسازها» و «توسعه و عمران» اجرايي شد و مشتمل بر
موارد زير است:
 nتعیین حریم روستا براساس طرح ویژه با مساحت  415هکتار
 nاستقرار گشت اراضی بنیاد مسکن استان بهصورت شبانهروزی و
کاهش 100درصدی میزان تصرفات و ساختوسازهای غیرقانونی
 nبرنامهریزی اجرای بنچمارکگذاری محدوده قانونی روستا
 nحفظ و صیانت از اراضی با کاربری کشاورزی و جلوگیری از تغییر
کاربری آنها
 nبرنامهریزی در جهت تثبیت طرح هادی  32روستا در طرح توسعه
منطقه آزاد چابهار و صیانت از اراضی محدوده طرح توسعه
 nتصویب شیوهنامه ساماندهی اراضی و امالک روستا
 nتشکیل پرونده متقاضیان جهت صدور سند مالکیت براساس شیوهنامه
تصویبی ،تعداد پروندههای تشکیل شده  1800فقره
 nصدور پروانه ساختمانی براساس ضوابط معماری و شهرسازی طرح
ویژه روستای تیس
 nساماندهی اصناف و مشاغل طبق کاربری پیشبینی شده در طرح ویژه
 nانجام تعریض معابر روستا براساس طرح ویژه
 nتعیین بستر و حریم رودخانههای فصلی روستا با هماهنگی امور آب

احداث بازوى موج شکن شمالى و جنوبى از سمت دماغه تیس
و موج شکن موجود جهت ایجاد حوضچه گردشگرى و شیالتى
هرکدام به طول  1000متر
اسکله صیادى با آبخور  4.5متر جهت امکان استفاده و پهلوگیرى3
فروند لنج
احداث دایک به طول  600متر در اسکله تیس
 400متر اسکله صیادى در اسکله  7تیر
1هکتار استحصال دریا در مجموعه پردیسان
 1700متر دایک در شناگاه
احداث ساختمان شناگاه
احداث2کیلومتر مسیر دسترسى به شناگاه
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هزینـه اجـرا

4678
میلیارد ریال

%1
میزان پیشرفت
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آمادهسازی اراضی
20هکتار شامل واحدهاىویالیى با جمعیت 8750نفر ،واحدهاى چند
خانوارى با جمعیت  12600نفر ،واحدهاى آپارتمانى با جمعیت  6300نفر
در سال  98عملیات اجرایى آن آغاز گردید.

هزینـه اجـرا:

300

میلیارد ریال

س

طح

240

مح
دوده

بهسازی معابر فاز دوم
تایل گذارى 11250 :متر مربع
جدول کارى 1517:متر مکعب
آسفالت 150000 :متر مربع
پایه چراغ پارکى150 :عدد

هزینـه اجـرا

140
میلیارد ریال

کتار
ه

%21
میزان پیشرفت

%50
میزان پیشرفت
عملکرد ریالی

بهرهبرداری پروژه:

اسفند 1400

84

114
85

طراحی و احداث فازاول نقطه منفصل ریمدان

انتقال آب به نقطه منفصل ریمدان

احداث  2سوله هر یک به مساحت  4000متر مربع
احداث  5700متر مربع ساختمان پیش ساخته مسکونى،
تجارى ،ادارى ،آتش نشانى،گیتهاى مرزبانى و درمانگاه
احداث جاده پیرامونى به طول  33کیلومتر
احداث جاده دسترسى به مسیر اصلى
حمل و نصب دیوار پیرامونى محدوده  6300هکتارى
پارکینگ و بارانداز به مساحت  2هکتار

آبرسانى به  14روستاى مسیر و نقطه منفصل ریمدان

هزینـه اجـرا

3525

1450
میلیارد ریال

%2

%2

میزان پیشرفت

میزان پیشرفت

میلیارد ریال

86

هزینـه اجـرا

87

بخش سوم:

نشست ستاد توسعه سواحل مكران با حضور معاون اول رئیس جمهور

همايشها و نمايشگاههاي برگزار شده
عنوان

تاریخ

ردیف
1

همایش شهرداران سراسر استان

 14آبان

2

توسعه سواحل مكران با حضور دكتر جهانگيری معاون اول رئیس جمهور

17دی

3

نمایشگاه توانمندي های صنعت ساختمان

 30دی تا 3بهمن

4

نشست سواحل مكران با حضور سرداردهقان مشاور مقام معظم رهبری

 1بهمن

5

جلسه شورای اداری استان با حضور دکتر بانك مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

 29بهمن

6

همايش رويداد شتاب شيالت با محوريت دريا

 6تا  8اسفند

●به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلیهای متعدد بسیاری از برنامه های پیش بینی شده لغو گردید.

19مورد

 22مورد

 6مورد

 14مورد

نشست ستاد توسعه سواحل مكران با حضور معاون اول رئیس جمهور

1399
88

1398

1397

1396
89

جلسه شورای اداری استان با حضور دکتر بانك

جلسه شورای اداری استان با حضور دکتر بانك

90

همايش رويداد شتاب شيالت با محوريت دريا

همايش رويداد شتاب شيالت با محوريت دريا

91

راهبرد دوم:

اثر بر اقتصاد محلی
راهبرد دوم نقشه راه توسعه در واقع پاسخ به دغدغه درونزايي توسعه است؛ پيگرفتن
برنامهها در محور اول توسعه از بعد بيروني را در منطقه آزاد چابهار محققميكند ،لذا
ضرورت داشته تدبيري انديشيده شود تا توسعه بيروني را با توسعه از دل چابهار همراه
كند .بنابراين دومين محور از راهبردهاي منطقه آزاد چابهار اثرگذاري بر اقتصاد محلي
نام گرفت .راهبرد اثرگذاري بر اقتصاد محلي از مسيري دنبال ميشود كه داشتههاي
اقتصاد محلي را شكوفا كرده و توسعه توليد و اشتغال محلي را بههمراه داشته باشد .در
اين زمينه حمايت ازكسبوكارهاي كوچك در دستور كار قرار گرفت و توانمندسازي
 SMEها بهعنوان محور راهبرد دوم يا همان اثرگذاري بر اقتصاد محلياولويت سازمان
منطقه آزاد چابهار شد.
92
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زيما؛ سامانه هوشمند شهرسازی چابهار
اقدامات راهبردی در حوزه شهرسازی
شناسایی تصرفات غیر قانونی و تهیه مــدارک و مستندات الزم و معرفی به
دستگاههای ذیربط برای اقدامات قانونی
پیگیری موضوع کسری اراضی(1000هکتار در محدوده 14هزار هکتاری اسبق)
از طریق ادارات ثبت اسناد و اداره منابع طبیعی
شناسایی امالک و مستغالت فاقد سند واقدامات الزم جهت مستندسازی از قبیل
تهیهنقشههایشمیمو...ومعرفیبهادارهثبتاسنادجهتدریافتسندمالکیت
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 استعالمهای مرتبط با قرارداد ترهین سه جانبه فی مابیبن سازمان ،بانک،
سرمایه گذار و درنهایت معرفی نماینده سازمان جهت امضاء اسناد
بررسی پروندههای ساماندهی روستای تیس و تطبیق قرارداد های روستای تیس
از لحاظ فنی و مالی
محاسباتعوارض5درصدنقلوانتقالومعرفیبهمدیریتامور مالیجهتپرداخت
شناسایی و پیگیری موضوع اراضی 2000هکتاری متعلق به شهرداری جهت
تعیین حدود و...
اقدامات الزم جهت دریافت اراضی معرض در محدوده الحاقی جدیدموضوع
ماده ،56،34و ...از اداره منابع طبیعی
پیگیری دریافت پرونده های متعلق به اشخاص موضوع اراضی2000هکتاری
از اداره راه و شهرسازی جنوب استان(مسکن و شهرسازی)

94

ثبت مشخصات امالک و مستحدثات متعلق به سازمان منطقه آزادچابهار واقع
در محدوده منطقه در دفاتر و یا سیستم های نرم افزار ی و انعکاس آن به حوزه
مدیریتحقوقی
طراحی و ایجاد زیرسامانه آبوفاضالب،طراحی و ایجاد فرآیند یکپارچه
درونسازمانی جهت تسریع در ارائه خدمات به شهروندان

سامانه هوشمند شهرسازي با عنوان زيما ،سامانه اختصاصي سازمان منطقه آزاد چابهار است كه با اهدافي چون شفافسازي فعاليتهاي
شهرسازي ،هوشمند كردن خدمات شهري و مدیریت و نظارت هوشمند بر فرآيند واگذاري در منطقه آزاد طراحي و اجراشده است.
اين سامانه تحت وب بوده و از هرکجا ميتوان وارد اين سامانه شد و سرمايهگذار و فعال اقتصادي هم ميتواند با دريافت نام كاربري و
رمز عبور از واحد مديريت شهرسازي سازمان منطقه آزاد ،وضعيت زمينهاي قابلواگذاری را ببيند و همچنين صاحبان پروژه از وضعيت
زمين پروژه خود مطلع شوند.

قابلیتها و زیرسامانههای سامانه زیما

طراحی و اجرای فرآیندهای شهرسازی بر پایهBPMS و فرمهای قالب چاپی

بهرهبرداری آرشیو سایر مدیریتها

درگاه خدمات الکترونیک شهروند بهمنظور ارائه خدمات غیرحضوری به سرمایهگذاران

برقراری  لینک با سامانه اتوماسیون اداری  بهمنظور ثبت سیستمی
مجوزهای صادره و راهاندازی درگاه پرداخت اینترنتی  عوارض و هزینهها

درگاه سرمایهگذاری بهمنظور معرفی فرصتها و اطالعات مربوط به اراضی قابلواگذاری به سرمایهگذاران ایجادشده است

ایجاد قابلیت اطالعرسانی بهصورت پیامکی وUSSD به شهروندان در
خصوص فرآیندهای مختلف، اطالعرسانی پرداخت عوارض و هزینههای 
مهندسین ناظر ،اطالعرسانی پرداخت فیشهای آب و برق و غیر ه
ایجاد درگاه ویژه خدمات بهرهبرداری  از قبیل دریافت فیشهای 
آبوبرق ،میزان کارکرد کنتورها ،پرداخت غیرحضوری و نمایش سابقه
فیشهای دورههای قبل با رمز اختصاصی جهت ورود برای هر ملک
 

ایجاد فرآیند مهندسین طراح با قابلیت کنترل عادالنه تعداد کار و سهمیه
متراژ طراحی ساالنه و گزارشگیری الزم
ایجاد فرآیند کمیته رسیدگی به تخلفات ساختمانی (ثبت و برآورد
تخلفات و قفل پرونده مالک موردنظر جهت تعیین تکلیف)

سامانه هوشمند انتخاب مهندسین ناظر بهمنظور توزیع عادالنه و قابلکنترل کارهای نظارت و طراحی برساختمانها
کارتابل اختصاصی مهندسین ناظر و طراح فعال و دارای مجوز در محدوده منطقه آزاد
ایجاد سامانه یکپارچه شهرسازی بهمنظور ارائه خدمات مربوطه از قبیل صدور پروانه ،تمدید یا اصالحپروانه ساختمانی ،صدور پایان
کار ،محاسبات انواع عوارض شهرسازی و نوسازی ،ثبت اطالعات و مشخصاتجامع عرصه و اعیان امالک و غیره
طراحی و ایجاد زیرسامانه برق
طراحی آرشیو الکترونیک حوزههای شهرسازی و سرمایهگذاری باقابلیت بارگذاری اسناد

POWER POINT, AUTOCAT

کاغذی،فایلهایPDF, WORD, JPG,

محاسبات هوشمند انواع عوارض
ثبت گزارشهای تخلفات ساختمانی
گزارشگیری از کلیه فرآیندهای در حال انجام و انجامشده ،عوارض پرداختشده و نشده،امالک واگذارشده و نشده
95

اقدامات صورت گرفته برای بهرهبرداری از سامانه
برنامههای در دست اقدام
-1طراحی و ایجاد زیرسامانه آبوفاضالب
-2بهرهبرداری آرشیو سایر مدیریتها
-3برقراری لینک با سامانه اتوماسیون اداری به منظور ثبت سیستمی مجوزهای صادره
-4راهاندازی درگاه پرداخت اینترنتی عوارضات و هزینهها

 Gپیکرههای نهگانه براساس طرح جامع
بارگذاری نقشههای  IS-BASE
سیاستهامساحت 14000هکتار
مصوب به
عنوان سیاست :تکریم اربابرجوع و حفظ
منزلت اجتماعی سرمایهگذاران

سامانه اطالعات شهرسازی

ایجاد درآمدهای پایدار

مدیریت فضاهای عمومی و زیباسازی

حفاظت محیط زیست

بارگذاری محدوده اراضی الحاقی منطقه آزاد به مساحت  67000هکتار

الکترونیکی نمودن اسنادومدارک

ایجاد انتظام شهری

 -6ایجاد الیههای خطی ،نقطهای 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 ،پیادهروها و غیره

ایجاد و بهرهبرداری از سامانه GIS

 -7آموزش کار با سامانه به کلیه کاربران معرفی شده توسط مدیریتهای مختلف سازمان جهت انجام کلیه فعالیتهای روزانه
از طریق سامانه

ساماندهی ترافیک و حملونقل عمومی

استقرار نظام مهندسی ساختمان

 -8ایجاد داشبورد مدیریتی
 -9ایجاد قابلیت اطالعرسانی به صورت پیامکی و  USSDبه شهروندان در خصوص فرآیندهای مختلف ،اطالعرسانی پرداخت
عوارضات و هزینههای مهندسین ناظر ،اطالعرسانی پرداخت فیشهای آب ،برق و غیره
 -10ایجاد درگاه ویژه خدمات بهرهبرداری از قبیل دریافت فیشهای آب و برق ،میزان کارکرد کنتورها ،پرداخت غیرحضوری
و نمایش سابقه فیشهای دورههای قبل با رمز اختصاصی جهت ورود برای هر ملک
-11ایجاد فرآیند مهندسین طراح با قابلیت کنترل عادالنه تعداد کار و سهمیه متراژ طراحی ساالنه و گزارشگیری الزم
 -12ایجاد فرآیند کمیته رسیدگی به تخلفات ساختمانی (ثبت و برآورد تخلفات و قفل پرونده مالک مورد نظر جهت تعیین تکلیف)

عنوان برنامه :واگذاری خدمات غیرحاکمیتی به
بخش خصوصی

بارگذاری اطالعات اراضی کامل مهندسین ناظر دارای مجوز فعالیت در
محدوده منطقه آزاد
مدیریت منظر شهری

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

عنوان برنامه :ایجاد درگاه خدمات الکترونیک

تأسیس
دفاتر خدمات
شهرسازی

ایجاد و راهاندازی
پرتال خدمات
الکترونیک ،اعالم
مراحل انجام کارها،
بارگذاری فرمها

بارگذاری اطالعات واگذارشده و نشده  9500قطعه

تکریم اربابرجوع و حفظ منزلت

بازنگری طرحهای شهری

اجتماعی سرمایهگذاران

دریافت
اسنادومدارک
مورد نیاز از
طریق درگاه

راهاندازی سیستم
اطالعرسانی
پیامکی مراحل
انجام کار به
شهروندان

اسـکن و بارگـذاری اسـناد کاغـذی و ثبت اطالعـات امالک واگذارشـده به
تعـداد 9500فقره
عنوان سیاست :راهاندازی
سامانه GIS

اقدامات مربوط به هر برنامه

سامانه زیما
سامانه اطالعات شهرسازی

عنوان برنامه :ایجاد و بهرهبرداری از سامانهGIS

عنوان سیاست :سامانه اطالعات شهرسازی

بارگذاری اطالعات و مشخصات کامل پالکهای ثبتی منطقه آزاد به مساحت
 14000هکتار
عنوان برنامه :استقرار و بهرهبرداری از سامانه شهرسازی GIS Base

جمعآوری و
دستهبندی
اطالعات
پروندههای
ملکی

تهیه سامانه
مربوطه و
ثبت اطالعات
در آن

تبدیل کلیه
نقشههای
اتوکدی
پیکرههای
مختلف سازمان
به فرمت GIS

بارگذاری نقشه
و مشخصات
تأسیسات اجرا
شده در کلیه
پیکرهها در
محدوده منطقه
آزاد از بدو
تأسیس

بارگذاری نقشه
و مشخصات
تأسیسات کلیه
ساختمانهای
مهم و یا دارای
کاربری خاص

بارگذاری
کلیه نقشهها
و طرحهای
تفصیلیمنطقه
آزاد از بدو
تأسیس

مشاهده مراحل گردش کاری طیشده و باقیمانده بهصورت گرافیکی و فهرستی

رفع نواقص
سامانه موجود

بارگذاری نقشههای
تفصیلی جدید

تکمیل فرآیند
تعریف فرمولها و
ضوابط در سامانه

اتصال سامانه
به دبیرخانه
مرکزی

w w w . c f z o . i r

بهبود کارایی و بهرهوری کاربران با امکان گزارشگیریهای موردنیاز
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توسعه زیرساختهای محیط زیست
سایت پرندهنگری روستای گواتر

سهم مشارکت سازمان:

سهم مشارکت سازمان:

 2از  5میلیارد ریال

 550از  550میلیونریال

% 40

محل اجرا:

% 100

منطقه گواتر شهرستان
دشتیاری

محل اجرا:
چابهار پایین دست هتل لیپار

میزان پیشرفت% 100 :

میزان پیشرفت% 100 :

مدت زمان انجام:

مدت زمان انجام:

 6ماه
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راه اندازی پایگاه دریایی محیط زیست

 6ماه
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شفافیت و بهبود مستمر
ارتقای خدمات عمومی سازمان و تقویت پنجره واحد:
●نظام ارزشیابی کارکنان (نظام  360درجه)

وصول مطالبات و ارجاع به حقوقی سالهای  96الی 99
(میلیارد ریال)

سال 1399

●ادامه پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت ()ISO 9001-2015

●انجام فازهای  1و  2و  3استقرار نظام مدیریت کیفیت ایزو ()ISO 9001-2015

●توسعه زیر ساختهای ارتباطی بین ساختمانهای اداری

●استقرار سامانههای- GISآتشنشانی -حقوقی و امور قراردادها -بودجه -بازرگانی

153,000,000,000

سال 1398

●توسعه فضای اطالعاتی سازمان از  14ترابایت به  60ترابایت

●ایجاد سایت پشتیان جهت    Backupاطالعات  ،انتقال و سوییچینگ

●ارتقای پهنای باند ارتباطی از  50MBبه 100MB

● 13438نفر ساعت برگزاری دوره آموزشی تخصصی و کاربردی و  240نفر ساعت
شرکت در سمینارها و همایشهای مختلف

اصالح
و پایدارسازی 
سبد درآمدی

389,000,000,000

سال 1397

●اصالح  ،بهبود و مکانیزاسیون فرآیندها

●تنظیم ،اصالح و نهایی کردن ظایف پستهای سازمان( 301پست سازمان)

مدیریت
اسنادی و اصالح
قراردادها

شفافسازی و مدیریت درآمد و هزینه

●استقرار سامانههای پنجره واحد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ،شامل سامانه
جامع  گمرکی -صنایع  -ثبت شرکتها

بهینهسازی
و افزایش بهرهوری 
هزینهکرد

196,000,000,000

سال 1396

کاهش
ریسک تحقق
درآمدی

258,000,000,000

100
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امور حقوقی و قراردادها

معاضدت قضائی اعم از طرح دعاوی حقوقی و شکایات کیفری و دفاع از دعاوی مطرح شده
علیه سازمان ،تهیه لوایح بصورتکارشناسی و حرفهای در راستای استیفای حقوق حقه سازمان
و ممانعت جدی از تضییع حقوق بیت المال بوده که به یاری خداون د 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 امالکشهرستانچابهار به ارزش تقریبی 90/000/000/000ریال.
• 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.
• توفیقات حاصله جملگی نتیجه تالش همکاران حوزه مدیریت حقوقی ،امور قراردادها و
امالک(اعم ازمشاورینوکارشناسان) و تغییر در رویکرد و اصالح فرآیندها بوده است .بعنوان
مثال،راه اندازی و بهره برداری از سامانه جامع امور قراردادها ،عالوه 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 هاییکه برخالف موازین شرعی و قانونی حکم به ضرر سازمان
صادر گردیده ،بدین توضیح که با اقدامات و پیگیری های صورت گرفته از طریق دبیرخانه
شورایعالی مناطق آزاد ،شعبیویژه جهت رسیدگی به درخواستهای مناطق آزاد تعیین
گردیده که این مهم حاصل تالش جمعی و پیگیریهای مستمر مدیران حقوقی مناطق و دبیر
محترم شورایعالی مناطق آزاد میباشد.
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نوع قرارداد

ردیف

تعداد

1

واگذاری بشرطاجراء و تکمیل

33

2

اجاره اماکن و دفترمجازی

84

3

وا گذاری در روستای تیس

18

4

اصالحیه و الحاقیه

32

5

پیمانکاری

32

6

خدمات

36

7

مشاوره

23

8

حق االنتفاع

29

9

ابالغ قرارداد

226

10

توافق نامه و تفاهمنامه

36

جمع کل
آراء صادره له سازمان  30:فقره
آراء صادره عليه سازمان :يك فقره

549

نقشه راه سازمان منطقه آزاد چابهار در مسیر بهبود عملکرد

بهبود سازمانی
و مدیریت
جامع
عملکرد

شفاف سازی و
مدیریت درآمد
و هزینه

طرحها
توانمندسازی و
ساماندهی
منابع انسانی

هوشمندسازی 
سازمانی
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راهبرد سوم:

جلب مشاركت جوامع محلي
طي دو دهه فعاليت سازمان منطقه آزاد عدم مشاركت جامعه محلي يكي از مصاديق توسعه
نامتوازن چابهار بوده است؛چنانكه سازمان منطقه آزاد زيرساختهاي توسعه را تنها در داخل
محدوده منطقه فراهم كرده و سرمايهها و صنايع بزرگي هم به اينمنطقه جذب شدهاند ،اما
ساكنان و اهالي بومي منطقه از اين پروسه توسعه به هيچ عنوان بهرهمند نشدهاند .بنابراين
سازمان منطقهآزاد در اين دوره گام در راهي گذاشت كه بتواند بهطور جدي و اساسي اين
مشكل را حل كرده و با سهيم كردن اهالي منطقه در منافعمنطقه چابهار ،فرآيند توسعه پايدار
را محقق كند.در اين مسير سه مقوله آموزش ،بهداشت و توانمندسازي بهعنوان محورهاي
اصلي توسعه پايدار در دستور كار قرار گرفت و سعي برآن شد تا اقدامات و برنامههايي كه
در اين سه حوزه تدوين ميشود ،اقداماتي بنيادي ،بلندمدت و با حوزه اثرگذاري باال باشد كه
بتواند منشأتحول مثبت در زندگي مردم منطقه شده و آثار آن تا سالها در بهبود زندگي
جامعه محلي نمود داشته باشد.

104
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اقدامات سازمان منطقه آزاد چابهار
ت اجتماعی
در راستای ایفای نقش مسئولي 

بخش اول:

سازمان مسئوليتپذير

محدوديتهاي قانوني پيشروي منطقه آزاد چابهار براي تخصيص بودجه و اعتبار به شهر
پس از تصويب توسعه محدوده برداشته شد و سازمان در كسوت يك سازمان مسئول و
متعهد به جامعه محلي توانست گامهاي ارزشمندي را در مسئوليتهاي اجتماعي خود طي
سال  99بردارد.

فرهنگی

گردشگری
اجتماعی

محیط زیست

مسئوليتهای اجتماعی

106

107

۱۰۰

پروژه

فرهنگی 90 :میلیارد ریال

مسئولیت اجتماعی در نگاه آماری

33

پروژه فرهنگی
● 27خانهای امید روستایی
● 5کتابخانههای روستایی
● ۱خانه فرهنگوهنر

48

اجتماعی،4،313 :میلیارد ریال

پروژه اجتماعی

مبلغ کل پروژههای عمرانی  15،580میلیارد ریال
سهم مشارکت سازمان  7،248میلیارد ریال

گردشگری،2،838 :میلیارد ریال

● 20مدرسه

● 1مجتمع شبانهروزی

● 3خوابگاه

● 4زیرساخت بهداشتی

● 20زیرساخت ورزشی

17

پروژه گردشگری
● 12گردشگری

● 3میراث فرهنگی

● 2صنایع دستی

محیط زیست 7،5 :میلیارد ریال

2

پروژه محیط زیست

● 1سایت پرندهنگری
● 1پایگاه محیط زیست دریایی

108

اعتبارات ؛

درصد مشارکتسازمان % 47
درصد مشارکتسایر نهادها % 53

شایان ذکــر اســت سازمان
منطقه آزاد چابهار  29هزار
مترمربع از بهترین نقاط منطقه
آزاد را اختصاص به احداث
زیرساختهای فرهنگی ،ورزشی،
بهداشت و درمانی ،بهمنظور ارائه
خدمات به جامعه محلی نموده
است.
109

بخش دوم:

توسعه زيرساختهاي آموزش

سازمان منطقه آزاد چابهار براي تحقق اهداف و برنامههاي خود در حوزه بهبود شرايط
آموزش و تربيتنيروي انساني ماهر ابتدا در جهت تامين زيرساختهاي آموزشي مانند
ساختمان و فضاي فيزيكي حركت كرد و سپس بر محور مهمترو كليديتر يعني كيفيت
آموزش تمركز كرد تا نيروي انساني ماهر و كاربلد براي تامين نياز صنعتي ،تجاري
و خدماتي مهيا شود .نخستين اقدام و اولويت اساسي افزايش سطح فضاهاي آموزشي
و ساخت مدرسه بود .اما بهجاي آغاز روند مدرسهسازي از صفر اقدام عملياتيتري
ساماندهي شد تا سريعتر به نتيجه برسد .بههمين رو شناسايي پروژههاينيمهكاره و
رهاشده كه از سوي خيرين يا بودجه دولتي آغاز و نيمهتمام مانده بودند در دستور كار
قرار گرفتند .برخي از اقدامات حوزه مدرسهسازي در سال  99شامل موارد زير است:
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ﻣﺴﺌ
ﻮﻟﯿﺖاﺟﺘﻤﺎﻋ

ﻰ

عکس مرتبط

111

احداث و تکمیل  20باب مدرسه با  145کالس درس

ﻣﺴﺌﻮ

ﻟﯿﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

با مشارکت اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان و مؤسسات خیریه مهبان گلفشان و سیدالشهداء منطقه
آزاد،چابهار ،بسیج سازندگی سپاه سلمان سیستانوبلوچستان ،خیرین مدرسهساز آموزشو پرورش استان تهران

سهم مشارکت سازمان:

% 60

 102,5از  171میلیارد ریال

مدت زمان انجام:

 1397تا 1400

نکته:

با توجه به کمبود فضای آموزشی و نبود اعتبارات
الزم جهت تکمیل مـ ــدارس ،ت ـعــدادی از این
مدارس بهمدت  3 - 2سال بهصورت نیمهکاره
متوقف شده بودند.

میزان پیشرفت:

% 85

112

113

احداث مجتمع بزرگ آموزشی شهید حسین علیمرادی
با ظرفیت  140نفر دانشآموز
سهم مشارکت سازمان:

% 50

 ۱۰۰از  200میلیارد ریال

محل اجرا:
دهستان پیرسهراب،
شهرستان دشتیار

میزان پیشرفت% 25 :

ﻣﺴﺌﻮ
ﻟﯿﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

اهداف:
کاهش دانشآموختگان بازمانده از تحصیل
ارتقای سطح کیفیت آموزش
جلوگیری از ترک تحصیل دانشآموزان
دوری مسافت روستاها
تحت پوشش قراردادن دانشآموزان  35روستا
توسعه کارآفرینی و مهارتآموزی

فضاهای پیشبینی شده:
مدت زمان انجام:

 1399تا 1401
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سالن اجتماعات و اتاق انتظار والدین
نمازخانه ،کتابخانه ،سالنورزشی،آشپزخانهصنعتی
سلفسرویس ،کارگا ههای آموزشی ،سایت کامپیوتر
فضای سبز مناسب ،سیستم اطفای حریق پیشرفته
محل عرضه محصوالت دستساز دانشآموزان
نگهبانی و سریداری
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عملیات اجرایی  3خوابگاه دانشآموزی

سهم مشارکت سازمان:

% 67

 ۱۰۰از  ۱5۰میلیارد ریال

مدت زمان انجام:

 12ماه

مساحت کل:
 6۲۰۰مترمربع

ﻣﺴﺌﻮ

ﻟﯿﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

محل اجرا:

شهرستانهای همجوار سرباز ،راسک و
قصرقند

اهداف:
●ارتقای سطح کیفیت آموزش
●جلوگیری از ترک تحصیل دانشآموزان
●کاهش بعد مسافت و تــردد دانشآموزان
روستاهایهمجوار

ظرفیت مرا کز شبانهروزی:
 200نفر
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ﻣﺴﺌﻮ

ﻟﯿﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

دانا و توانا ،با هدف جبران خالء نيروي ماهر

در شرايطي كه تامين نيروي كار ماهر يكي از جديترين چالشهاي
توسعه صنعتي و اقتصادي در چابهار است ،دبيرستان دانا و و توانا با
هدف شناسايي استعدادها و تربيت نيروي انساني متخصص در منطقه
آزاد چابهار فعال شد .مجموعهاي كه نه فقط كارنامه سهسالهاش
روشن است و پاي فرزندان چابهاري را به برجستهترين دانشگاههاي
كشور باز كرده كه نويد روزهاي درخشانتري را ميدهد.
دبيرستان شبانهروزي دانا و توانا هرساله از طريق آزمون،
ظرفيت دانشآموزان خود را تكميل ميكند و فقط هم دانشآموز
از روستاها جذب ميكند .سازمان منطقه آزاد چابهار براي هر
دانشآموز در اين مدرسه ساالنه  10ميليون تومان كمك هزينه
تحصيلي اختصاص ميدهد.
مدرسه دانا و توانا از يكسو منجر به تربيت نيروي انساني ماهر شده
و از سوي ديگر بهواسطه توسعه دانش منجر به همگام شدن جامعه
محلي با سرعت توسعه خدمات و صنايع جديد در جامعه ميشود.
بنابراين با تربيت نيروي ماهر و توانمند اين پيا م مهم به صنايع و
سرمايهگذاران در منطقه آزاد چابهار ميرساند كه ميتوانند نيروي
ماهر مورد نياز خود را از اهالي منطقه و جامعه محلي تامين كنند.
بورسيههاي تحصيلي دانا و توانا
سازمان منطقه آزاد چابهار طي همكاري با دانشگاه بينالمللي چابهار
طي سالهاي  97تا  99موفق به حمايت از  131دانشآموز مستعد
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جنوب استان سيستان و بلوچستان شد .اين دانشآموزان در قالب
بورسيه تحصيلي ،امكان تحصيل در دبيرستان شبانهروزي در مقاطع

پايه دهم ،يازدهم و دوازدهم را پيدا كردند.
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بخش سوم:

توسعه زيرساختهاي فرهنگي

ي خانههاي اميد روستايي ،راهاندازي خانه فرهنگ كماالن و همچنين راهاندازي و تجهيز كتابخانههاي روستايي نشان از نگاه ويژه منطقه
راهانداز 
آزاد چابهار به حوزه توسعه فرهنگي طي سال  99دارد .برخي پروژههاي برجسته فرهنگي اجرا شده طي سال  99شامل موارد زير است:

آغاز عملیات احداث  27خانه امید روستایی

ﻣﺴﺌﻮ

ﻟﯿﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

در روستاهای شهرستان های همجوار با مشارکت سازمان منطقه آزاد چابهار و بنیاد خیریه دکتر مجتهدی
سهم مشارکت سازمان:

% 25

 3۰از  ۱۲۰میلیارد ریال
محل اجرا:

روستاهای شهرستانهای
چابهار،کنارک و دشتیاری

میزان پیشرفت% 20 :
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مدت زمان انجام:

 24ماه

اهداف:
●حمایت از خالقیتهای اصیل و باارزش روستایی
● ارتقاء وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بهویژه
مناطق مرزی و در میان مرزنشینان
● تقویت فرهنگ و سبک زندگی اصیل روستایی
●توانمندسازیجامعهمحلی
● برگزاری گارگاههای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
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آغاز عملیات احداث  5کتابخانه روستایی
در روستاهای شهرستانهای همجوار با مشارکت سازمان منطقه آزاد چابهار و بنیاد خیریه دکتر مجتهدی و
بخشداری مرکزی شهرستان چابهار
سهم مشارکت سازمان:

% 50

 5از  10میلیارد ریال

محل اجرا:

روسـتــاهــای شهرستانهای
چابهار،کنارک و دشتیاری

اهداف:
●ترویج فرهنگ کتابخوانی در روستاها
●تقویت فرهنگ و سبک زندگی اصیل روستایی
●توانمندسازی جامعه محلی

ﻣﺴﺌﻮ

ﻟﯿﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

مدت زمان انجام:

 30ماه

میزان پیشرفت% 50 :
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احداث خانه فرهنگ کماالن
خانه فرهنگ كماالن با هدف ارتقاي ظرفيتهاي فرهنگي ،هنري و
ورزشي به بهرهبرداري رسيد.
از جمله بخشهاي اين مجموعه كه اكنون مهياي استفاده مخاطبان
و عالقمندان است ميتوان به سالن هنرمندان ،كارگاه هنري ،كالس
آموزشي و فضاهاي جنبي چون گالري نمايش آثار هنري ،نگارخانه،
فروشگاه عرضه كتاب و آثار فرهنگي و كافه فرهنگ و هنر اشاره
كرد.

سهم مشارکت سازمان:

% 100

 55از  55میلیارد ریال

زمان ساخت :
زمان بهره برداری:

1397
1399

مساحت کل 1800 :مترمربع
سطح زیربنا 896 :مترمربع
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▪طرحهاي شاخص

تقويت اقتصاد محلي از مسيرگردشگري
▪طراحی پهنه تفریحی ـ گردشگری

اگر فرآيند توسعه اقتصادي نتواند جامعه محلي را با خود همراه
كند و آثار اين توسعه بر سر سفره مردم ديده نشود ،توسعه پايدار
طرح پهنه تفريحي و گردشگري ساحل تيس بهعنوان طرح برتر
محققنخواهد شد .سازمان منطقه آزاد چابهار بهمنظور همراه كردن
شهرسازی كشور انتخاب و جایزه شهرساز را از آن خودكرد .اين
جامعه محلي با فرآيند توسعه يكي از محورهاي اصلي فعاليت خود
طرح در پیکره ششم در محدودهای به مساحت 2100هکتار در
را اثرگذاري بر اقتصاد محلي تعريف كرده و ذيل اين عنوان كلي
ساحل شرقی خلیج چابهار از اسکله صیادی تیس تا حد شمالی
حوزههاي مختلفي را از جمله صنايع کوچک و پائيندستي و توسعه
محدوده منطقه آزاد چابهار است و از غرب به دریا و از شرق به
روابط تجاري با كشورهاي همسايه را تعريف نموده كه بهطور مستقيم
جاده ساحلی محدود میشود .در این مطالعات این پهنه تعداد ۷۰
جامعه محلي را درگير كرده و آثار توسعه اقتصادي بر زندگيمردم
پروژه تعریف شده است که اکثریت آن پروژههای سرمایهگذاری
چابهار عيان شود .صنعت گردشگري يكي از مهمترين زيربخشهاي
است که توسط بخش خصوصی اجرا خواهد شد ،آن پروژههای
اثرگذاري بر اقتصاد محلي است كه سازمان منطقه آزاد چابهاردر
زیرساختی است که توسط منطقه آزاد اجرا میشود .بستههای
كانون توجه داشته است چرا كه حضور گردشگر بهطور مستقيم بر
سرمایهگذاری شامل کاربری اقامتی ،خدمات گردشگری فرهنگی،
زندگي و اشتغال و درآمدايي مردم محلي اثر ميگذارد.
خدمات گردشگری تفریحی  ،خدمات تجاری و خدمات ورزشی
گردشگري يكي از جذابيتهاي اصلي چابهار است .طبيعت زيبا و
است .پيوند اين پهنه در ادامه به شهر جديد تيس و هماهنگي و
اقليم بينظير چابهار ،ظرفيت بزرگ اقتصادي و فرهنگي سواحل
ارتباط شرياني آن با معابر شهر جديد تيس ،سواحل چابهار را به
مكراناست .مناظر طبيعي چابهار نه تنها نمونه مشابهي در كشور
يك مركز زيباي تفريح و اقامت در آينده نزديك تبديل خواهد كرد.
ندارد ،كه نمونه آن در ديگر كشورهاي حوزه درياي عمان و
همچنين بهرهگيري ازپتانسيل خور طبيعي اين پهنه ،مزارع نمك و
خليجفارسهم ديده نميشود .بهواسطه تحريك تقاضا كه در حوزه
امكان ايجاد درياچههاي مصنوعي ،فرصت كمنظيري براي توسعه
گردشگري رخ داده ،در حال حاضر  9هتل در منطقه آزاد چابهار در
خدمات گردشگري رافراهم خواهد كرد.
حال ساخت است .اين هتلهااز سوي بخش خصوصي سرمايهگذاري
شدند؛ طي زمانبندي و برنامهريزي صورتگرفته در سه سال آينده
تمام  9هتل به بهرهبرداري ميرسند.
126

احداث مجموعه گردشگري ليپار و پروژههاي دريايي
سواحل مكران را بايد در ميان طرحهاي شاخص گردشگري
بهشمار آورد.
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زیر ساخت های گردشگری در روستاهای هدف گردشگری
طرح مجتمعهاي خدماتي و بهداشتي روستاهاي ساحلي گردشگر
پذير و راهاندازي بازارچ ه تاالب صورتي و كمپ كوههاي مريخي
با مشاركت سازمان منطقه آزاد چابهار ،جامعه محلی ،خیرین و
دهیاران شهرستان های چابهار،کنارک و دشتیاری اجرا شد.

مجموعه گردشگری شنا گاه
مجموعه شناگاه متشکل از دو بخش مستقل آقایان و بانوان با
فضای های الزم در بنایی مستقل می باشد.

سهم مشارکت سازمان:

% 100

 1700میلیارد ریال
سهم مشارکت سازمان:

% 66

محل اجرا:

 10از  15میلیارد ریال

پیکره ششم گردشگری

مدت زمان انجام:

 12ماه

محل اجرا:

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

% 100
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قابل بهره برداری

اهداف:
توانمندسازی جامعه محلی
کمک به اقتصاد محلی و معرفی مناطق
گردشگری و غذاهای سنتی
ارائه خدمات مناسب به گردشگران

میزان پیشرفت% 10 :
مساحت شنا گاه :

 5325مترمربع

جزئیات
دارای رستوران با مساحت  5625مترمربع
دارای پارکینگ با مساحت  5720متربع
احداث مسیرهای دسترسی به طول  2870متر
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بخش چهارم:

توسعه زيرساختهاي ورزشي

فراتر از آنكه فراهم آوردن امكانات و زيرساختهاي ورزشي ،شادابي ،نشاط و سالمتي را به مردم چابهار هديه ميكند كه فرصت رشد
استعدادهاي ناب ورزشي سواحل مكران را فراهم ميكند .بههمين رو منطقه آزاد چابهار در سال  99و بهدنبال مصوب شدن محدوده جديد
با تواني مضاعف و تالش دوچندان در مسير فراهم آوردن زيرساختها و امكانات ورزشي براي فرزندان و آيندهسازان چابهار و مناطق
همجوار گام برداشت.

اجرای  18پروژه چمن مصنوعی مینیفوتبال روستایی و روشنایی

با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان استان سیستانوبلوچستان ،فرمانداری شهرستانهای چابهار ،کنارک و دشتیاری
سهم مشارکت سازمان:

% 69

 3۰از  48میلیارد ریال

میزان پیشرفت% 100 :

محل اجرا:

مدت زمان انجام:

مساحت کل:

چابهار،کنارک و
دشتیاری

اهداف:
● پیشگیری از آسیب های اجتماعی

 12ماه
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 12000مترمربع

● استعداد یابی ورزشکاران محلی

● ایجاد نشاط اجتماعی نوجوانان و جوانان
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حفاظت از میراث فرهنگی

پروژه بهسازی و تجهیز سایت موجسواری رمین

انجام مطالعه و طرح مرمت و احياي قلعه تیس،مرمت و بازسازی بناهاي قديمي
گمرگ  ،ساختمان قدیمیشماره( )1و باغ تیس

با مشارکت بخشداری مرکزی شهرستان چابهار
سهم مشارکت سازمان:

سهم مشارکت سازمان:

% 100

% 100

 800از  800میلیون ریال

میزان پیشرفت:

 12/2میلیارد ریال

%5

مرمت و احیای بنای قدیمی شماره  ۱باغ تیس

اعتبار  5میلیارد ریال

محل اجرا:
محله سرخ ریگ ،بازار قدیم
چابهار ،روستای تیس

مدت زمان انجام:

میزان پیشرفت% 100 :

 12ماه

مرمت و احیای بنای قدیمی گمرک چابهار

اعتبار  5میلیارد ریال

محل اجرا:

مدت زمان انجام:

چابهار -روستای رمین

 3ماه

زیرساخت
اهداف:
●استعدادیابی ورزشکاران محلی
●ایجاد نشاط اجتماعی نوجوانان و جوانان
●برگزاری مسابقات کشوری و اردوی تیمهای ملی
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●تسطیح و هموارسازی زمین
●ساخت سایبان
●تامین روشنایی زمین
●بهسازی کانکسها و سرویسهای بهداشتی

اهداف:
حفظ ميراث فرهنگی و بهرهبرداری از آن به عنوان مرکز
فرهنگی و گردشگری در چابهار

طرح مرمت و احیای قلعه پرتغالی های منطقه آزاد چابهار

اعتبار  2/2میلیارد ریال
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دهکده ورزشی

کریکت ورزش اول چابهار است و ظرفيت بسيار بااليي براي
ورزش کریکت در چابهار وجود دارد به نوعي كه توسعه و تكمیل
زيرساختهاي مورد نياز كريكت ميتواند این منطقه را تبديل به يك
هاب توريسم ورزشي در رشته كريكت كند .نگاهي بر تركيب تيم
ملي كريكت ايران اين ظرفيت را در چابهار بهخوبي عيان ميكند.
چنانكه عموم اعضاي تيم ملي كريكت ايران در این منطقه و شهرهاي
اطراف در منطقه هستند.
مردم این منطقه نيز بهدليل اشتراكات فرهنگي با مردم هند و پاكستان
به ورزش كريكت عالقه زيادي داشته و استعدادهاي بسيار خوبي
هم در بين جوانان اين منطقه وجود دارد .از سوي ديگر فراهم كردن
زيرساختهاي كامل و استاندارد ورزش كريكت ميتواند چابهار را
تبديل به مقصد مهمي براي كشورهاي چون پاكستان ،هند ،عمان،
كشورهاي عربي و يا حتي استراليا كند كه اردوهاي ورزشي كريكت و
يا حتي مسابقات اين رشته ورزشي را در چابهار برگزار كنند.
سازمان منطقه آزاد ساخت ،تجهیز و راهاندازي يك ورزشگاه كريكت
را آغاز كرد و هدف نهایی ساخت اين ورزشگاه تبديل شدن چابهار به
يك هاب منطقهاي و بينالمللي در ورزش كريكت بوده است بههمين
دليل با مشاوره و همكاري خبرگان اين رشته ورزشي روند ساخت
ساخت ورزشگاه بهگونهاي پيش رفته كه تمام استانداردهاي ورزشي و
فني در ساخت آن لحاظ شود .در حال حاضر بايد تاكيد كرد كه زمين
كريكت ورزشگاه در دست احداث ،اولين زمين اين رشته ورزشي در
كل ايران است كه تمام آيتمها و استانداردهاي الزم بينالمللي اين
ورزش را دارا بوده و تيمهاي ورزشي بدون هيچ چالشي ميتوانند در
آن اردو زده و يا مسابقات ورزشي برگزار كنند.
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▪دهكده ورزشي ،ارمغان منطقه آزاد براي چابهار
سازمان منطقه آزاد چابهار در پروژه ساخت ورزشگاه و زمين
كريكت عالوه بر توجه به افزايش سرانه ورزش به عنوان يك
مسئوليت اجتماعي ،توجه جدي به عالئق مردم منطقه به ورزش
كريكت داشته و در جهت تحقق خواسته مردم سواحل مكران
گام برداشته است .در عين حال ،در اين پروسه به توسعه توريسم
ورزشي نيز توجه جدي داشته كه از این منظر اهميت زيادي دارد.
سازمان اين منظر اقتصادي را هم به جد مورد توجه قرار داده تا
مردم با وجود استعدادها و ظرفيتهاي بسيار در اين رشته ورزشي،
از بازار گردش مالي و اقتصاد توريسم ورزشي كريكت هم سهم
داشته باشند.
و نه تنها كشور را صاحب يك زمين استاندارد و باكيفيت كريكت
ميكند ،بلكه نشاط اجتماعي در منطقه را نيز به همراه داشته و
ميتواند استعدادهاي جوان چابهار و استان سيستان و بلوچستان
را در رشته ورزشي كريكت شكوفا كند .دهكده ورزشي چابهار
در40هكتار برنامهريزي شده و مجموعههاي ورزشهاي آبي،
ورزشهاي رزمي ،مجموعههاي اقامتي و پشتيبانيهاي ورزشي
و همچنين دو ورزشگاه بزرگ كريكت و فوتبال براي آن در
نظر گرفته شده است .كه در فاز اول ورزشگاه كريكت و سالن
چندمنظوره و فاز دوم زمين فوتبال و بقيه بخشها به بهرهبرداري
خواهد رسيد .صفر تا صد ساخت و تكميل این دهكده ورزشي را
سازمان منطقه آزاد چابهار بر عهده دارد.
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بخشپنجم:

توسعه زيرساختهاي بهداشتو درمان

تمركز بر حوزه بهداشتو درمان ديگر اولويت سازمان منطقه آزاد چابهار براي توسعه كيفيت زندگي در چابهار طي سال  99بوده است.
منطقهآزاد از يك سوي براي نيازهايدرماني موجود چارهانديشي كرد و از سوي ديگر با سرمايهگذاري و برنامهريزي در حوزه بهداشت و
توسوي زندگي سالم هدايت كرده و هزينههاي درمان را نيز كاهش دهد.
سالمت سعي بر آن داشت تا زندگي مردم را به سم 

احداث دو مرکز جامع سالمت و یک پایگاه اورژانس
این پروژه توسط سازمان منطقه آزاد چابهار با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در دست ساخت میباشد
سهم مشارکت سازمان:

% 100

 180از  180میلیارد ریال

میزان پیشرفت% 20 :
مدت زمان انجام:

محل اجرا:
روستای تیس ،پیکره

مسکونی

اهداف:
ارتقاع سطح سالمت جامعه محلی

 12ماه
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بخش ششم:
مشارکت در احداث بیمارستان  540تختخوابی شهرستان چابهار

در راستای مسئولیت های اجتماعی با اهدای اختصاص و اهدای یک قطعه زمین  20هکتاری منطقه آزاد
چابهار در پروژه ساخت بیمارستان برای مردم چابهار مشارکت کرد.

آموزش سالمت و بهداشت

در كنار خدمات و حمايتهايي كه سازمان منطقه آزاد چابهار با هدف توسعه و تكميل زيرساختهايبهداشتي و درماني ،آموزش و پيشگيري
نيز در اولويت سازمان قرار داشته است .چنانكه تامين غذاي سالم و بهبود فرهنگ غذايي بهمنظور سالمت جسم و آموزش و تامين شغل و
درآمد به منظور سالمت روح تا اندازه زيادي ابتال به بيماريها را كاهش داده و به نوعيپيشگيري بهشمار ميرود .در اين زمينه طي توافقاتي
كه سازمان منطقه آزاد با وزارت بهداشتودرمان داشته از آموزشهاي پيشگيرياز بيماري و بهبود سالمت زندگي حمايت ميكند.

سهم مشارکت سازمان:

% 20

 2,000از  10,000میلیارد ریال
میزان پیشرفت:

در مرحله تجهیز کارگاه

مدت زمان انجام:

 36ماه

محل اجرا:

منطقه آزاد چابهار
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خدمات مطلوب به سرمایهگذاران
اقدامات اجرایی زير برای ارائه خدمات مطلوب به سرمایهگذاران و تکمیل زنجیره ارزش و تولید
 180متر مربع ساخت و راهاندازی بخش میکروبشناسی بر اساس استانداردهای ملی و بینالمللی
 39هزار مورد انجام آزمونهای تخصصی روی نمونههای واحدهای تولیدی ،وارداتی و سطح عرضه

اجرای طرح مشارکتی پایش قندخون با مرکز بهداشت
نوسازی کابینت و سکوبندی 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

 3هزار و 265مورد نمونهبرداري از مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی

 314هزار كيلوگرم

انهدام كاالهاي تاريخ مصرف گذشته و فاقد مجوز

66مورد صدور پروانه بهداشتي در منطقه
 375مورد صدور کارت تندرستی ویژه پیشهوران و کارگران مشغول در سطح عرضه و واحدهای تولیدی منطقه
همکاری با حراست صنوف و پلمپ واحدهای متخلف
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محور اول :اطالعرسانی و فرهنگسازی
 .1تشکیل ستاد مقابله با بیماری کرونا منطقه آزاد چابهار و همکاری با ستاد شهرستان چابهار و
برگزاری جلسات مشترک و متداول
 .2باالبردن سطح آ گاهی شهروندان با چاپ بنر،پوستر و ترا کت با موضوعات پیشگیری از
بیماری و درمان کرونا و توزیع در سطح منطقه و شهرستان چابهار
 .3فعالسازی2مرکز اطالعرسانی و آموزشی در سطح منطقه با همكاری شبکه بهداشت و درمان
شهرستانچابهار
 .4ارسال دستورالعملهای ستاد کرونا استان سیستان و بلوچستان به معاونتها و حوزههای
مختلف سازمان بهمنظور اجرایی كردن بندهای مرتبط و هماهنگ با کل کشور

سازمان منطقه آزاد چابهار به عنوان يك سازمان مسئول به
جامعه و در راستاي تعهد به مسئوليتهاي اجتماعي خود ،نه تنها
ترويج فرهنگ #در_خانه_ميمانيم را در دستور كار قرار دارد،
كه اقدامات گستردهاي را براي حفظ سالمت مردم شهرستان و
استان عملياتي كرد .ريز اين اقدامات در ادامه آمده است.

 .5برگزاری کالس های آموزش بهداشت جهت پیشگیری از بیماری کرونا برای همکاران،
مسئولین فنی کارخانجات ،متصدیان نانوایی ها ،متصدیان مرا کز فروش مواد غذایی،
نیروهای خدماتی و پیمانکاران طرف قرار داد سازمان و کارگران شاغل در محوطه انبارها

برگزاری جلسات ستاد کرونا

 .6اطالع رسانی روزانه در خصوص هشدارهای بهداشتی از طریق فوتو نیوز ،کلیپ های کوتاه،
اینفو گرافی ،موشنگرافی ،ندای بهار و باز نشر اخبار
 .7برگزاری جشنواره فیلم کوتاه موبایلی

تولید مواد ضدعفونیکننده
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تعطیلی مراکز تجاری در سطح منطقه

راهاندازی ایستگاه ضدعفونی خودروهای ورودی به منطقه
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محور دوم :تهيه ،توليد و توزيع اقالم بهداشتي

محور سوم :پيشگيري شيوع و ضدعفوني كردن اماكن عمومي

محور چهارم :حمايت از مراكز درماني

 .1راهاندازی 4کارگاه تولید ماسک ،مواد ضدعفونیکننده وگان

 .1پیگیری اختصاص الکل به شرکتهای تولیدکننده در منطقه آزاد و خرید دو
هزار لیتر الکل از شرکت الکل خرمشهر

.1توزیع رایگان اقالم بهداشتی در بیمارستانها و مراکز درمان

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

 .2ضدعفونی مداوم اماکن عمومی سطح منطقه آزاد ،روستای طیس و شهرستان
چابهار با اولویت ستاد بحران شهرستان چابهار

 .4تهیه کیت تشخصی کرونا

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

 .5همکاری با سازمانهای مردمنهاد براي خدماترسانی ،آموزش و عرضه مواد ضدعفونیکننده
بین ساکنان حاشیه شهر چابهار

 .4اجرای طرح دورکاری پرسنل

 .2راهاندازی خط تولید آب ژاول

 .6راهاندازی فروشگاه ارائه مستقیم محصوالت بهداشتی (ماسک و مواد ضدعفونیکننده)

 .5ضدعفونی ساختمانهای اداری و دانشگاها و پیکره مسکونی منطقه آزاد و
روستای تیس
 .6تعطیلی دانشگاه بینالمللی منطقه آزاد چابهار
 .7راهاندازی ایستگاه ضدعفونی خودروهای ورودی به منطقه و روستای تیس
 .8تعطیلی کلیه هتلها و مراکز اقامتی و بومگردیهای سطح منطقه
 .9اجرای طرح تشدید اقدامات بهداشت محیط و حرفهای در مقابله با ویروس
کرونا در سطح منطقه مطابق با دستورالعمل وزارت بهداشت

.2تخصیص مبلغ 35میلیارد ریال به شبکه بهداشت و درمان شهرستان
چابهار براي راهاندازی بخش غربالگری بیماری کرونا
.3راهاندازی مرکز غربالگری و معانیه ساکنین منطقه آزاد در دانشگاه
بینالمللی منطقه آزاد چابهار
.4راهاندازی نقاهتگاه در سالن نمایشگاه بینالمللی منطقه آزاد چابهار با
ظرفیت  130نفر

محور پنجم :حمايت از كسبوكارها

.1دادن مهلت پرداخت چکها و بدهیها به تجار تا پایان اردیبهشت
ماه 1399
.2اختصاص پیک موتوری رایگان برای کلیه فروشگاهها اعم از عرضه مواد
غذایی ،میوه و نانوایی جهت جلوگیری از تردد غیرضروری مشتریان

 .10ضد عفونی و سمپاشی ساختمان های اداری ،انبارها و سرد خانه های
سازمان
 .11ضد عفونی کارگاههای تولید ماسک ،گان و لباس بیمار بصورت روزانه
 .12همکاری با حراست صنوف و پلمپ واحدهای متخلف
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بخشهفتم:

پژوهشهاي ايران فرهنگي

مجموعه 22جلدي «پژوهشهاي ايران فرهنگي» روند مطالعات تاريخي و
تكميل منابع مردمشناختي بلوچستان را يك قرن به پيش برده است .اين
مجموع ه كه اطالعات بكر و منابع مستندي از تاريخ ،فرهنگ و مردمشناسي
بلوچستان را براي نخستينبار گردآوري كرده حاصل بيست سال فعاليت
مستمر محسن شهرنازدار ،پژوهشگر حوزه بلوچستان است كه با حمايت
منطقه آزاد چابهار اجرا شد .اين مجموعه در  4محور مطالعات تاريخي
و فرهنگشناختي با  9جلد ،سفرنامههاي ايراني با  5جلد ،سفرنامههاي
غيرايراني با  4جلد و اسناد با  4جلد جمعآوري شده است.

▪محور اول :مطالعات تاریخی و فرهنگشناختی

 lبلوچستان در دانشنامه ایرانیکا :اين مجلّد ،عالوهبر ترجمه  9مدخل
مرتبط به تاریخ و فرهنگ بلوچستان از دانشنامه ایرانیکا ،شامل تکملههایی
تألیفی بر هر مدخل است که توسط افراد متخصص در موضوع همان
مدخل نوشته شده است.
 lبلوچستان و تاریخ مکران ایران  ۱۶۰۰-۱۹۰۶در کتاب ارزشمند
جان گوردون لوريمر دیپلمات و تاریخنگار بریتانیایی با نام راهنمای
خلیجفارس شامل بخشهای مربوط به بلوچستان است.
 lمقاالت تاریخی و انسانشناختی بلوچستان شامل دو مجلّد دربرگیرنده
مهمترین مقاالت پژوهشی تاریخی و انسانشناختی طی دهههای گوناگون
سده بیستم است.
 lبلوچ و دیگران و بلوچ و همسایگان عنوان ترجمه دو کتاب که در
سمپوزیومهای زبانشناسی بلوچ در دانشگاه اوپساال ارائه شده است.
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 lاشعار مردمی بلوچ نوشته النگ ورث دیمز حاوی منظومهها و
اشعار بلوچی با توصیفی از ادبیات بلوچستان است.
 lکاوش در تپه بمپور گزارش مفصلی از کاوشهای باستانشناختی
بئاتریس دکاردی باستانشناس بریتانیایی در تپه بمپور است.
 lهشت گفتار در باستان شناسی و تاریخ سیستان و بلوچستان :به
معرفی جغرافیای تاریخی منطقه از عصر باستان تا دوران اسالمی
می پردازد.

▪محور دوم :سفرنامههای ایرانی

 lبلوچستان در سیاحتنامههای عصر قاجار شامل دو مجلّد
سفرنامههای حکام و سیاستمداران ایرانی به منطقه بلوچستان است.
 lسفرنامههای معاصر بلوچستان شامل سه مجلّد دربرگیرنده نگاه
نویسندگان و پژوهندگان ،رجال فرهنگی ،سیاسی و نظامی به این
منطقه از انقالب مشروطه تا دهه هشتاد خورشیدی است.

▪محور سوم :سفرنامههای غیرایرانی

 lبلوچستان ناکاویده :کتابی از ارنست فلویر افسر بریتانیایی مسئول
ایستگاه تلگراف جاسک است.
 lسرگشته در بلوچستان دربرگیرنده مشاهدات ژنرال مک گرگور
افسر عالیرتبه ارتش بریتانیا در هند در دهههای پایانی سده نوزدهم
در بلوچستان میباشد.
 lسه سفرنامه بلوچستان شامل شرح سه سفر از سرپرسی سایکس
کارگزار سیاسی بریتانیا در ایران به بلوچستان هستند.
 lبلوچستان در سفرنامههای اروپاییان شامل شش سفرنامه از
کارگزاران ،سیاحان و پژوهشگران خارجی است که حدفاصل نیمه
قرن نوزدهم تا دهههای میانی سده بیستم به بلوچستان سفر کردهاند.
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▪محور چهارم :اسناد

 lبلوچستان در اسناد بريتانيا شامل گزیده استاد آرشیو وزارت
خارجه بریتانیا در دو مجلّد در خصوص منطقه بلوچستان در سه
دهه پایانی سده نوزدهم و سالهای نخست سده بیستم است.
 lبلوچستان در عصر قاجار گزیده جراید و مطبوعات مشتمل بر
مدارک ،اسناد و گزارشهای برگزیده از خالل اهم اخبار ،مقاالت و
یادداشتهای مربوط به بلوچستان در مطبوعات عصر قاجار هستند.
 lبلوچستان در عصر پهلوی اول گزیده جراید و مطبوعات شامل
مدارک و اسناد و گزارشهای برگزیده این دوران از مطبوعات عصر
پهلوی اول میباشد.
 lبلوچستان در اسناد آرشیو ملی محتوی گزیدهای از اسناد دوره
قاجار و پهلوی درباره بلوچستان در آرشیو ملّي است.

بخشهشتم:

مشارکت در ساخت فیلم



طي سال  99با حمايت منطقه آزاد و براي نخستين بار چابهار با
 5فيلم در جشنواره فيلم حضور داشتند؛ ساختههايي كه هرکدام
به روايتي چابهار و بلوچستان واقعي را به تصوير ميكشند .مهتاب
كرامتي ،ستاره اسكندري ،حسين ريگي ،مازيار مشتاق گوهري و سحر
مصيبي فيلمسازان برجستهاي بودند كه طي سال  1399آثارشان
را در چابهار ساخته و راهي جشنواره فيلم فجر كردند منطقه آزاد
چابهار در ساخت اين فيلمها مشاركت داشت.

▪خورشيد آن ماه

كارگردان :ستاره اسكندري
تهيهكننده :منوچهر محمدي
حامي :سازمان منطقه آزاد چابهار
بازيگران :نازنین فراهانی ،پژمان بازغی ،امیرحسین هاشمی ،بنفشه
صمدی ،روژین صدرزاد ،صادق سهرابی ،مهتاب جامی ،نکیسا نوری،
صادق بلوچی ،روژناک شیرانی و مریم بوبانی
خالصه داستان :تقدیر بعضی آدما اینه که مسافر باشن
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▪لیپار

کارگردان:حسین ریگی
تهیهکننده:سعید خانی
حامي:سازمان منطقه آزاد چابهار
بازيگران:مهران احمدی ،بهناز جعفری ،هومن برقنورد،
امین میری ،یگانه سروریمقدم ،فرشته انصاری و نصیر
برهان زهی
خالصه داستان:میخواهم قبل از مرگم یکبار دیگر
همه فیلمهایی که دوست دارم را ببینم.

▪اوركا

كارگردان :سحر مصیبی
تهيهكننده :طهورا ابوالقاسمی
حامي :سازمان منطقه آزاد چابهار
بازيگران :ترانه علیدوستی ،مسعود کرامتی ،مهتاب
ک قریبیان ،محمد رشنو ،حسن زارعی،
نصیرپور ،ارمی 
فاطیما نیشابوری ،سپیده عالیی و مهتاب کرامتی

▪مستند ناخدا دريايي

كارگردان و تهيهكننده :مازيار مشتاق گوهري
حامي :سازمان منطقه آزاد چابهار
بازيگران :ناخدا و  22خدمه يك لنج ماهيگیري
خالصه داستان :مازيار مشتاق گوهري 70 ،روز
زندگي يك لنج صيادي از چابهار تا سواحل سومالي
را روايت ميكند.

150
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برنامههای حمایتی و مشارکتی در حوزه اجتماعی (میلیارد ریال)

پرداختهای فرهنگی اجتماعی (میلیارد ریال)

80
59

1399

1398

کمک به نهادهای حمایتی (میلیارد ریال)

3. 50

46

64.5

1399

45.6

1397

4.10

3.12

3.80

11

12

5

9

5
2

1399
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1398

1397

1396

حمایت در بخش
مدارس (مورد)

23

20

10

18

1397

26

25

1396

1398

حمایت از نهادها و اقشار
آسیبپذیر (مورد)

5

12
6

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

1396

11
3

پیشگیری از آسیبهای
اجتماعی (مورد)

12

6

حمایت و توانمندسازی
جوامع و سازمانهای
مردمنهاد (مورد)

153

راهبرد چهارم:

گسترش تعامالت بينالمللي
چابهار در دسترسترين مسير رسيدن به آبهاي آزاد براي كشورهاي آسيانه ميانه
است؛ مهمترين مقصد محصوالت كشاورزي افغانستان و پاكستان براي فرآوري،
انبارداري و صادرات مجدد است؛ نزديكترين مسير تجاري ميان هند و روسيه
است؛ ايستگاه و بارانداز تجاريميان شرق و غرب جهان است؛ اولين بندر در مسير
كشورهاي حوزه خليجفارس براي رسيدن به آبهاي آزاد است؛ استراتژيكترين نقطه
ابتكار جاده و كمربند كشور چين است .چابهار مقصد بالقوه توليدي و بارانداز تجاري
براي ورود به جنوب آفريقاست؛ مركز ثقل ترانزيتيبراي پروازهاي مسافري بين اروپا
با شرق و جنوب آسياست؛ همه اين ظرفيتها و دهها مورد ديگر تنها با گسترش
تعامالت بينالمللي درچابهار محقق ميشود .بههمين رو گسترش تعامالت بينالمللي
بهعنوان چهارمين محور از برنامه راهبردي مورد تاكيد قرار گرفت .
154

155

ميزباني از هياتهاي بينالمللي

طي سال  1399منطقه آزاد چابهار میزبان  7هیات و 3ویدیو کنفرانس از 10
کشور جهان بود .این هیاتها متشکل ازدیپلماتها ،مسئولین ،سرمایهگذاران ،تجار
و فعاالن اقتصادی این کشورها بودهاند که باهدف گسترش تعامالت و با اهداف
اقتصادی ،ترانزیتی و سرمایهگذاری به منطقه آزاد سفر کردند.

مهر
مهر
دیدار با سفیر سوئیس در تهران

ویدئوی کنفرانس نشست بر خط روسای مناطق آزاد
اقتصادی چابهار و نوایی
•دیدار با سفیر جمهوری اسالمی پا کستان در تهران

156

آذر

سفر سرمایهگذار عراقی
به چابهار

سفر سرکنسول پا کستان
به زاهدان

سفر هیات اتاق بازرگانی و صنایع گوادر
پا کستان به چابهار
دیدار با دبیر دوم بازرگانی و وابسته نظامی
سفارت هند در تهران

شهریور

دی

سفر هیات افغان به
چابهار

ویدئو کنفرانس مشترک سازمان
منطقه آزاد چابهار ،سازمان
توسعه متحد(UNIDO)

مرداد

بهمن

فروردین
1399

تیر
ویدیو کنفرانس
آستاراخان روسیه

سفر هیات علما و تجار پا کستانی
به چابهار

اسفند
1399

157

تاریخ

تاریخ

نام شخص  /هیات

کشور

99/01/24

ماهر علی /سرمایه گذار

عراق

99/04/11

ویدیو کنفرانس تعیین راهبردهای چگونگی عملیاتی نمودن کریدور
بین المللی حمل و نقل شمال  -جنوب ( )INSTCمنطقه ویژه
اقتصادی آستراخان روسیه

ایران ،روسیه ،هند ،آلمان و
قزاقستان

99/05/26

هیات افغان محمد ابراهیم غشتعلی (عضو کمیسیون اقتصادی)
عبداله کلیمزی وردک
(عضو کمیسیون اقتصادی مواصالت ،ترانسپورت و مخابرات
مجلس افغانستان)
محمد ابراهیم پوپل
( معاون پارلمانی رئیس اجرائیه افغانستان و مشاور عبداهلل در
شورای عالی مصالحه بین مجلسین )

افغانستان

99/06/03

محمد رفیع

سرکنسول پا کستان در زاهدان

99/08/18

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

سوئیس

99/09/30

99/10/20

99/10/27

99/11/06

99/09/26

158

ویدیو کنفرانس حبیب عبداهلل یف رئیس منطقه اقتصادی استان
نوایی

ازبکستان

نام شخص  /هیات
سفیر جمهوری اسالمی پا کستان در تهران
رحیم حیات قریشی ،سفیر
علی انصار زیدی ،معاون سفیر
میان عظمت فاروق ،دبیر اول سفارت
شاه پسند رایزن سفارت ،امور ویزا .دبیر دوم سفارت
سمیع الرحمان جامی امور مهاجزت و اتباع
عبدالجبار دیتهو سرکنسول در زاهدان
ناصر محمود رایزن کنسولی زاهدان.امور ویزا
پرویز کیانی کارمند محلی کنسولگری زاهدان
دیدار با دبیر دوم بازرگانی سفارت هند
جناب آقای داشد یکپال نندیشور دبیر دوم بازرگانی و وابسته نظامی
سفارت هند

کشور

پا کستان

دبیر دوم بازرگانی سفارت هند در
تهران

این هیات که متشکل از پنچ نفر از کشور پا کستان
میر نوید جان بلوچ
(رئیس اتاق بازرگانی و صنعت گوادر)
فرمان اهلل زرکون
(مدیر ارشد اجرایی ،بخش سرمایه گذاری تجارت استان بلوچستان)
محمد انور میانور ( مدیر عامل شرکت مواد غذایی)
و دو نفر هیات همراه

پا کستان

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

پا کستان

99/11/13

مدیران سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران (یونیدو)

ویدئو کنفرانس خارجی

99/12/5

 13نفر از هیات علما و تجار پا کستانی

پا کستان

159

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

160

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

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

161

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

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

162

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

163

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

164

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

165

هیأت اتاق بازرگانی و صنایع گوادر پاکستان

هیأت اتاق بازرگانی و صنایع گوادر پاکستان

166

دبیر دوم بازرگانی سفارت هند

دبیر دوم بازرگانی سفارت هند

167

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

168

دیدار با سرکنسول پاکستان در زاهدان

دیدار با سرکنسول پاکستان در زاهدان

169

▪قراردادهای سال
ردیف

نوع فعالیت

تعداد

اشتغالزایی
(نفر)

1

صنایع مواد غذایی

12

1/749

2

صنعت و عمران ساخت و ساز

14

549

3

گردشگری

4

72

4

سایر

28

779

5

مسکونی

15

  جمع کل

73

▪قراردادهای سال 99

تولید و
اشتغال
>>>>
170

( 99داخلی)

3/143

(خارجی)

ردیف

نوع فعالیت

تعداد

اشتغالزایی
(نفر)

1

سایر

1

11

2

مسکونی

4

0

5

10

جمع کل

171

▪واحدهای تولیدی -صنعتی به بهرهبرداری رسیده در سال 1399

172

ردیف

نام شرکت

نوع فعالیت  /محصوالت

اشتغالزایی
(نفر)
اشتغالزایی
(نفر)

1

پترو صنعت امید

سازههای فلزی

16

ردیف

نام شرکت

نوع فعالیت  /محصوالت

2

ظروف ایرانیان

ظروف یکبار مصرف

6

11

صفا طب ایرانیان

ماسک سه الیه پزشکی

30

3

بنیان رخشان تجارت

بستهبندی ادویه جات

16

12

اطلس خورشید طالیی

لوازم خانگی و آشپزخانه

18

4

شرکت تولیدی بازرگانی امین آریا

بستهبندی چای 

5

13

مزارع نوین ایرانیان

کشتار و بسته بندی آبزیان

10

5

رادمهر

پوشاک

5

14

مکران ساحل آرامش

شتر مرغ و محصوالت مرتبط

12

6

روژان لیپار

پوشاک

16

15

کیمیا تیس پالستیک

تولید بطری محصوالت شیمیایی
( توسعه فعالیت)

5

7

فیدار گستر دیبا

بستهبندی کاغذ

10

16

کیارش منطقه آزاد چابهار

بهداشتی و دارویی

9

8

بدر نیرو

ترانس و تابلو برق

5

17

جهان صنعت مکران

روغن خوراکی

4

9

فیدار مکران

والو الستیک

4

18

مهرجو پوشاک

پوشاک

6

10

نیال نیکان

بستهبندی مغز گردو

84

19

پارس آلیاژ مکران

کنسانتره کرومیت

35
173

شرکت ماهورانبافان
منطقه آزاد چابهار
تولید تور ماهیگیری

شرکت آریاپروفیل
منطقه آزاد چابهار

174

زیما متان
منطقه آزاد چابهار
(بستهبندی انواع روغن مایع خوراکی)

شرکت فرآوری برنج بهارچمن
منطقه آزاد چابهار

175

صفا طب ایرانیان
ماسک سه الیه پزشکی

شرکت تازه پالستیک تیس

176

ن ساحل آرامش
شرکت مکرا 
منطقه آزاد چابهار
پروژه پرورش شترمرغ

شرکت پژوهان آرشید مکران
منطقه آزاد چابهار
(طرح تکثیر و پرورش کروکودیل)

177

راهبردپنجم:

انتقال دانش و تكنولوژي
چابهار بهعنوان تنها بندر اقيانوسي ايران در مسير رشد است و
توسعه صنعتي و تجاري حتي در ريزترين اجزاي آن ديده ميشود؛
گذريبه روند توسعه حضور صنايع طي يك دهه گذشته در منطقه
آزاد چابهار مويد دو نكته است .نخست اينكه روز به روز بر تعداد
متقاضيانسرمايهگذاري در چابهار افزوده شده كه از بنگاه خرد و
كوچك تا واحدهاي توليدي و صنعتي بزرگمقياس را شامل ميشود؛
و ديگراينكه مساله اصلي اين صنايع نيروي كار متخصص براي فهم
دانش و تكنولوژي و بومي كردن آن است .يكي از اهداف اصلي
مناطق آزاد بسترسازي براي حضور صنايع بهمنظور انتقال دانش و
تكنولوژي است .اين انتقال تنها در صورتي اتفاقميافتد كه بستر آن
178

فراهم شود و اين بستر از طريق توسعه فضاهاي دانشگاهي و آموزشي
با رويكردهاي جديد تقويت مراكز رشد و پاركهاي علموفناوري
فراهم ميشود.
ایجاد منطقه ویژه علموفناوری با توسعه سایت دانشگاهی ،تکمیل و
بهرهبرداری ساختمان آموزشی دانشگاه ،استقرار مراکز انتقالفناوری
(شتابدهندهها) ،حمایت از دانشآموزان نخبه نواحی همجوار از
طریق دبیرستان دانا و توانا ،حضور دانشگاههاي معتبر و بزرگ
كشور از جمله دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه علموصنعت از
طريق همكاريهاي مشترك با سازمان و دانشگاه بينالمللي چابهار،
راهاندازی مرکز نوآوری ایران و چین در دانشگاه بینالمللی ،پردیس
پارک فناوری مکران و ايجاد دپارتمان بازیهای رایانهای از جمله
زيربخشهاي راهبرد انتقال دانش و تكنولوژي بود كه بدون ترديد در
ارتقاء كيفيت نيروي انساني و تقويت بستر انتقال دانش و تكنولوژي
نقش اساسي دارند.
179

تهیه طرح منطقه ویژه علم و فناوری چابهار
در این طرح به مقوله نوآوری در کنار آموزش توجه شده است و در واقع
این مجموعه به عنوان محلی برای اجرای طرحهای جدید به صورت پایلوت
و تکنولوژی محور ایفای نقش خواهد کرد تا پروژههای جدید در مرحله
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.

ديد پرنده از
سايت

پروژه های بخش خصوصی
180

در منطقه آزاد چابهار

181

پــــروژه :مجتمع مسکونی تیاب٨

182

183

پــــروژه :اختر مکران

184

185

پــــروژه :احداث مجموعه دریاچه ،جزایر،گرههای گردشگری وپرورش آرتیما

186

187

پــــروژه :مارینا چابهار

ديد پرنده از
سايت

188

189

پــــروژه:کیمیاتجارتمکران

190

191

192

