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مقام معظم رهبری
چابهــار یکــی از نقــاط ارتباطــی مهــم بیــن شــرق و غــرب ،و شــمال و جنــوب اســت کــه
میتوانــد بســتر همکاریهــای عمیــق ،بلندمــدت و مفیــد باشــد.
حضرت آیتاهلل سیدعلی خامنهای ،سوم خرداد 1395

رئیس محترم جمهور
چابهــار ،بهــاری ب ـرای هــر ســه کشــور ای ـران ،افغانســتان و هنــد محســوب میشــود .در ســایه
ســرمایهگذاری و فعالیــت مشــترک در چابهــار میتوانیــم کشــور هنــد را بــه مســیری مطمئــن به
افغانســتان و کشــورهای آســیای میانــه و قفقــاز متصــل کنیم.
دکتر حسن روحانی ۳ ،خرداد ۱۳۹۵
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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 نمایــد
دکتر اسحاق جهانگیری 30 ،اردیبهشت 1395

مشاور رئیسجمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد
منطقــه آزاد چابهــار بــا وجــود ظرفیتهــای بســیاری کــه دارد میتوانــد ســهم بزرگــی در
جــذب ســرمایههای خارجــی داشــته باشــد و ســهم خــودش را در ارتقــای ایــن شــاخص بــه
خوبــی ایفــا کنــد .آنچــه در گزارشهــا منعکــس شــده هــم نشــان میدهــد کــه در طــول
دولــت دوازدهــم ،ایــن منطقــه میزبــان ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی بیشــتری خواهــد
بــود و ســهم بزرگتــری از جــذب ســرمایه خارجــی را بــه خــود اختصــاص میدهــد.
مرتضی بانک 12 ،مهر 1396
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آغــاز ســال جدیــد و نوزایــی طبیعــت ،بهان ـهای اســت تــا
ضمــن ارزیابــی برنامههــا و عملکــرد یکســال گذشــته،
چش ـمانداز آینــده را مــرور نمــوده و بــرای حرکتــی نــو در
راســتای مأموریتهــا و اهــداف عالیــه ســازمان مهیــا شــویم.
پیــش از هــر چیــز مایلــم بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه
ایــن عملکــرد در انطبــاق بــا سیاسـتهای اقتصــاد مقاومتی،
هماهنــگ بــا رویکردهــای برنامــه ششــم توســعه کشــور ،در
راســتای چشـمانداز منطقــه و مبتنــی بــر اهــداف راهبــردی
مربــوط شــکل گرفتــه و پنــج راهبــرد اساســی :ایفــای
نقــش در اقتصــاد ملــی ،تقویــت اقتصــاد منطقـهای ،توســعه
مشــارکت محلــی در راســتای توســعه محلــی ،توســعه و
انتقــال فنــاوری و توســعه مناســبات بینالمللــی راهنمــای
عمــل ســازمان در ســال  1396بو دهانــد .در عیــن حــال،
انتظــارات هجدهگانــه رئیــس محتــرم جمهــوری اســامی
ایــران کــه بــا جهتگیــری ارتقــای اثربخشــی و کارایــی
ابــاغ شــده مبنــای تنظیــم محورهــای عملیاتــی فعالیت در
منطقــه بــوده اســت.
افتتــاح فــاز اول بندر شــهید بهشــتی چابهــار در ســال 1396

فصــل جدیــدی در تحقــق مأموریتهــای چابهار در دو ســند
مهــم توســعه منطقــهای محــور شــرق و ســواحل مکــران
گشــود .خدمــت مانــدگار دولــت یازدهــم درآسیبشناســی
و تعریــف مأموریتهــای محــوری مناطــق آزاد در کنــار
اهــداف اســناد باالدســتی پیشگفتــه اهمیــت و ماموریــت
ایــن منطقــه اســتراتژیک را دو چنــدان نمــوده اســت.
در ســال  1395بــر اســاس یــک مطالعــه دقیــق و متناســب
بــا ظرفیتهــای زیرســاختی و تقاضاهــای ســرمایهگذاری و
روندهــای گذشــته بــه یــک مجموعــه راهبردهــای پنجگانــه
کــه در آنهــا بــه پیوسـتهای اجتماعــی توجــه ویــژه شــده
بــود ،دســت یافتیــم لــذا تمامــی برنامههــا و اقدامــات ســال
 1396را در ایــن چارچــوب دســتهبندی و اقدامــات کمــی و
کیفــی در راســتای مأموریتهــای مســتقیم و غیرمســتقیم
ســازمان را در ذیــل ایــن راهبردهــا تدقیــق نمــوده و
بــرای بازتعریــف مســیر حرکــت در راســتای دســتیابی
بــه چشــمانداز مناطــق کــه بــرای مــدت طوالنــی یعنــی
قریــب بــه یکدهــه مغفــول مانــده بــود ،تــاش کردیــم.
نقــش پذیرفتــن در اقتصــاد ملــی در چابهــار امــروز یــک
امــر پذیرفتــه و در حــال تحقــق اســت ،پیشــرفت مناســب

فــوالد و پتروشــیمی و افتتــاح بنــدر شــهید بهشــتی ایــن
امــر را قطعــی و بدیهــی نمــوده اســت .اثرگــذاری بــر اقتصــاد
محلــی انتظــار و الــزام توســعه منطق ـهای اســت کــه بایــد
در رفــاه عمومــی ،اشــتغال و درآمــد مــردم محلــی مالحظــه
گــردد؛ راهانــدازی بیــش از  30واحــد تولیــدی ،تشــکیل 5
تعاونــی صنایــع دســتی و تعــداد بســیار زیــادی شــرکتهای
خدمــات گردشــگری بــا آموزشهــای حرف ـهای بــه مــردم
جامعــه محلــی از نمودهــای عملکــردی بــر مبنــای ایــن
راهبــرد میباشــد .رشــد درخواســتهای ســرمایهگذاری
خصوصــاً در صنایــع کوچــک و متوســط عالمــت مثبتــی
از دورنمــای روشــن در موفقیــت برنامههــا در قالــب ایــن
راهبــرد اســت.
پرداختــن بــه مســائل زیربنایــی تنهــا روســتای منطقــه آزاد
چابهــار کــه بــه معنــی واقعــی ســالها بــه فراموشــی ســپرده
شــده بــود ،فصــل جدیــدی از بهبــود اشــتغال و توســعه
روســتایی اســت .مــردم ایــن روســتا بــه آینــده امیــدوار
شــدهاند؛ آبرســانی بــه ایــن روســتا آغــاز شــده ،همچنیــن
عملیــات بازســازی و بهســازی معابــر آغــاز گردیــده و بــا
همــکاری و مشــارکت خــود مــردم محلــی ،این روســتا تبدیل
بــه یــک روســتای هــدف گردشــگری خواهد شــد .نکتــه مهم
ایــن اقــدام ،محــور بــودن خــود مــردم در تمــام مراحــل انجام
کار اســت کــه تجرب ـهای ارزشــمند خواهــد بــود.
آمــوزش و بهداشــت یقینــاً خواســتههای حداقلــی
مــردم در قــدم اول و از ضروریــات الزامــات توســعه بــرای
ســرمایهگذاران کوچــک و بــزرگ منطقــه خواهنــد بــود.
کمــک بــه ارتقــاء کیفیــت آمــوزش در قــدم اول بــا کمــک
خــود آمــوزش و پــرورش در دســتور کار قــرار گرفــت و
بــرای اولینبــار دبیرســتان دانشــگاه بینالمللــی منطقــه
آزاد چابهــار راهانــدازی شــد .ایــن اقــدام ،تحولــی بنیادیــن

در نظــام آمــوزش و تربیــت نیــروی انســانی مناســب و قــرار
گرفتــن در فراینــد توســعه خواهــد بــود .بهداشــت در چابهار
مســألهای حیاتــی اســت لــذا تــاش شــده اســت کمکهــای
قبلــی ســازمان بــه بهداشــت شــهر تکمیــل شــود .کمــک
بــه تســهیل انتقــال بیمــاران بدحــال بــه بیمارســتانها و
مراکــز تخصصــی و توســعه زیرســاختهای بیمارســتانی
در دســتورکار بــوده اســت .بــا همــت وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی طراحــی اولیــن بیمارســتان 540
تختخوابــی چابهــار نهایــی و بــه زودی ســاخت آن آغــاز
خواهــد شــد..
در مهارتآمــوزی بیــکاران تــاش بســیار شــده اســت؛
هدفگــذاری آمــوزش رایــگان یکهــزار نفــر بیــکار طرحــی
بــود کــه آغــاز و بــا اقبــال خوبــی مواجــه شــد و مصمــم بــر
تــداوم آن شــدیم .همچنیــن ورزش را نیز فرامــوش نکردیم و
بیشــمار اقــدام حمایتــی و برنامــه بــرای ورزشهایــی کــه در
ایــن منطقه پتانســیل و اســتعداد داشــتند از کریکــت گرفته
تــا موجســواری و انــواع ورزشهــای ســاحلی برنامهریــزی
و پیگیــری شــده اســت کــه همــه و همــه فضــای نشــاط و
پویایــی منطقــه را بهبــود بخشــیدهاند..
گــزارش حاضــر خالصــهای از اقدامــات اساســی و مهــم
مبتنــی بــر برنامــه ســازمان اســت کــه حاصــل تــاش و
پش ـتکار همــکاران بنــده در بخشهــای مختلــف ســازمان
اســت و امیــد اســت اســتمرار ایــن تالشهــا در ســال 1397
بــا تــداوم پشــتیبانیهای رئیــس محتــرم جمهوری اســامی
ایــران و حمایتهــای جامــع دبیــر محتــرم شــورایعالی
مناطــق آزاد ،دســتیابی بــه آرمانهــای تعییــن شــده را
بیــش از پیــش میســر گردانــد..

عبدالرحیم کردی

رپیس هیأتمدیره و مدیرعامل
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چــابهار ؛ چارسوی ایران
برای ارتباط با جهان
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کلیات

بــر اســاس نقشــه راه کالن مناطــق آزاد کشــور« ،ایجــاد محیطــی متمایــز بــا مدیریــت کارآمــد و یکپارچــه ،فــارغ
از دیوانســاالریهای معمــول ســرزمین اصلــی» بــه عنـوان ماموریــت ایــن مناطــق تعریــف شــده و در ایــن راســتا
مزیتهایــی ماننــد برخــورداری از آزادی ورود و خروج ســرمایه ،آزادی خروج ســود فعالیتهــای اقتصادی ،بهرهمندی
از مقــررات اختصاصــی اشــتغال و معافیتهــای مالیاتــی ،انجام مبــادالت خارجی مســتثنی از مقررات ملی صــادرات
و واردات گمرکــی و بینیــاز از دریافــت روادیــد بـرای اتبــاع خارجــی بـرای مناطــق آزاد منظــور شــده اســت .از ســوی
دیگــر ،عــاوه بــر انتظــارات هجدهگانــه رئیــس محترم جمهــوری اســامی ایران که همســو بــا راهبردهــای بنیادین
مناطــق و بــا جهتگیــری ارتقــای اثربخشــی و کارایــی ،ابالغ شــده ،محورهای عملیاتــی فعالیت مناطــق در انطباق
بــا سیاسـتهای اقتصــاد مقاومتــی و هماهنگ با برنامه ششــم توســعه کشــور نیــز تدوین و تنظیــم گردیده اســت.
بــر ایــن اســاس ،در آیندهنگریهــای مناطــق آزاد چشـمانداز و اهـداف راهبــردی مشــخصی تبییــن شــده اســت.
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چشم انداز

پیشگامــی در منطقــه خاورمیانــه ،آســیای
جنــوب غربــی ،آســیای میانــه و قفقــاز،
برخورداری از زیرساختهای روزآمد،
بهرهمنــدی از قابلیتهایــی چــون شــفافیت،
ســهولت ،رقابتپذیــری و جذابیــت محیــط
کســبوکار بــرای ســرمایهگذاری و
ایفــای نقشــی موثــر در توســعه اقتصــاد ملــی
و تقویــت پیوندهــای راهبــردی بــا اقتصادهــای
منطقــهای و بینالمللــی
ایــن مــوارد مولفههــای اصلــی چشـمانداز مناطق
آزاد کشــور از جمله منطقه آزاد چابهار را تشــکیل
میدهنــد .در عیــن حــال ،انتظــار م ـیرود ایــن
مناطــق الگــوی توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی ســایر مناطق کشــور باشــند.

اهداف راهبردی
در راســتای تحقــق ایــن چش ـمانداز امیدبخــش،
اهــداف راهبــردی ســهگانهای چــون کمــک
بــه تامیــن رشــد پویــا و بهبــود شــاخصهای
مقاومــت اقتصــادی و دســتیابی بــه اهـداف ســند
چشـمانداز بیستســاله کشــور ،کمــک بــه تنــوع
بخشــی پیوندهای اقتصادی کشــور بــا اقتصادهای
منطق ـهای و بینالمللــی بــه ویــژه بــا کشــورهای
منطقــه و همســایگان و کمــک بــه توســعه و
تســریع عمران و آبادانی منطقهای و توانمندســازی
فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی جوامــع محلــی
بــا تاکیــد بــر سیاس ـتهای اقتصــاد مقاومتــی و
مولفههایــی چــون ایفــای نقــش در اقتصــاد ملــی،
تقویــت اقتصاد منطقـهای ،انتقــال فنــاوری ،جلب
مشــارکت و توســعه جامعــه محلــی و تقویــت
مناســبات بینالمللــی ابــاغ شــده اســت.
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عملکردهاودستاوردها
عملکردهــای محــوری ســازمان در ســال  1396بــر مبنــای
مولفههــای پنچگانــه و در تناظــر بــا اهــداف راهبــردی نقشــه
راه ابالغــی دبیرخانــه شــورای عالــی و رویکردهــای عملیاتــی
مرتبــط بــا هــر بخــش منجــر بــه نتایــج و دس ـتآوردهای
زیــر شــده اســت.
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مجتمع پتروشیمی نگین مکران
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ایفاینقشدراقتصادملی
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گســترش و تســهیل تولیــد کاال و خدمــات در
کســبوکارهــای محــوری و مزیتهــای نســبی منطقــه
و جلــب و جــذب ســرمایه هــای داخلـــی و خـــارجی

افزایش تعداد واحدهای فعال تولیدی به  117واحد
بهره برداری از  35واحد تولیدی جدید با اشتغال زایی مستقیم  529نفر
ارزش تولیدات 5680 :میلیارد ریال؛
عمدهترین محصوالت تولیدی :متاکریالت متیل ،محصوالت آبزیان غیرماکول خشکشده
تدابیــر و تمهیــدات انعقــاد قــرارداد راهانــدازی شــهرک مــواد غذایــی بــه مســاحت  100هکتــار و فعالســازی یــک واحــد
نیمـهکاره غیرفعــال بــا محوریــت بســتهبندی و صــادرات
افزایش میزان سرمایهگذاری داخلی اظهاری از  410میلیارد ریال در سال  95به  37727میلیارد ریال در سال 96
تحقق  2015میلیارد ريال سرمایهگذاری داخلی
تحقق  63میلیون دالر سرمایهگذاری خارجی
مجوز فعالیت

مجوز سرمایه گذاری

بخــــش تجــارت

263

152

429

بخــــش صنعــت

148

73

1459

62997

10

4

-

شاخص های عملکرد بخشی

)فقره(

بخــــش خدمــات
بخــــش گردشگری

84
23

ـت
ـش ترانزیـ
بخـــ

جمع کل

)فقره(

37

سرمایه گذاری داخلی سرمایه گذاری خارجی
)میلیارد ریال(

)هزاردالر(

84

123

-

6

4

-

-

524

276

2015

63081

Chabahar FreeTradeZone

15

..
..
.

برنامــه توســعه تجــارت بینالمللــی و منطقــهای

 .رشد چشمگیر واردات مواد اولیه جهت مصرف در واحدهای تولیدی مستقر در منطقه
تحقق  1/2میلیون دالری صادرات مجدد کاال از منطقه
برپایی  14نمایشگاه تخصصی در منطقه آزاد چابهار
راهاندازی خط مستقیم کشتیرانی از بنادر کشورهای هند و تایلند
کاهش هزینههای حمل دریایی کاال به بندر چابهار

16

مجتمع فوالد مکران

Chabahar FreeTradeZone

550

529

512

401

218

214

۱۳۹۵

۱۳۹۶

340

102

میزان توسعه اشتغال (فقره)

۱۳۹۶

سایر

۱۳۹۵

گردشگریوصنایعدستی

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۳۹۶

صنعت

271

۱۳۹۵

بازرگانی

63

25
48

واردات مواد اولیه

جهت مصرف واحدهای تولیدی منطقه (میلیون دالر)

1396

1395

سرمایه گذاری خارجی محقق شده

(میلیون دالر)

1396

1395

مجتمع پتروشیمی مپنا
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گســترش صــادرات کاال و خدمــات و حضــور
فعــال در بازارهــای منطقــهای و جهانــی
فقــدان زیرســاخت هــای ترانزیــت و حمــل و نقــل در ســال هــای گذشــته ســبب شــده بــود یکــی از اصلــی تریــن اهــداف
تاســیس منطقــه آزاد در پــس کرانــه بنــدر راهبــردی چابهــار یعنــی صــادرات و صــادرات مجــدد ،مغفــول بمانــد .ایــن مهــم
مــورد توجــه دولــت هــای دکتــر روحانــی قــرار گرفــت و برنامــه ریــزی گســترده ای بــرای افزایــش ظرفیــت بنــدر ،بهبــود
کیفیــت راه هــای مواصالتــی ،اتصــال منطقــه بــه شــبکه ریلــی و توســعه نــاوگان حمــل و نقــل هوایــی صــورت گرفــت .در
نتیجــه ایــن برنامــه ریــزی توجــه فعــاالن اقتصــادی بــه پتانســیل هــای بنــدر و منطقــه جلــب شــد کــه روند رشــد صــادرات
کاال بــه خــارج از کشــور ،صــادرات مجــدد ،ترانزیــت و صــادرات بــه ســرزمین اصلــی مویــد ایــن توجــه اســت.
صادرات  7میلیون دالر کاال به خارج از کشور
صادرات  9میلیون دالر کاال به داخل سرزمین اصلی
صادرات مجدد  1.2میلیون دالر کاال
ترانزیت خارجی  5میلیون دالر

..
..

37727
2015
1550

410
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سرمایه گذاری داخلی اظهاری

(میلیاردریال)

1396

1395

سرمایه گذاری داخلی محقق

شده (میلیاردریال)

1396

1395

خدمات
حمل و نقل و ترانزیت
خدمات دریایی و بندری

عملکرد

سنجه عملکرد

واحد

میزان

ترانزیت خارجی

هزار دالر

واردات

5554

هزار تن

کانتینر

473

TEU

شناور وارده (لنج /كشتی)ا

24257

فروند

385

صدور تالي

10436

قبض انبار

پایانه ها و انبارها

15251

فقره

بي جك

20735

8.3

9.4
8

7.3

5.5
2

میزان صادرات محقق شده

(میلیون دالر)

۱۳۹۶

۱۳۹۵

صادرات تولید به خارج

۱۳۹۶

۱۳۹۵

صادرات به سرزمین اصلی

۱۳۹۶

2.5

1/2

۱۳۹۵

صادرات مجدد

۱۳۹۶

۱۳۹۵

ترانزیت خارجی
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5680
4597

میزان تولید

(میلیارد ریال)

1396

1395

117
78

تعداد واحدهای تولیدی فعال

1396

1395

785

399

20

کارگاه فرآوری برنج

Chabahar FreeTradeZone

درآمدهای

پایدار (عملیاتی)

1396

1395

بازدید دکتر مرتضی بانک ،مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد از تولیدی های منطقه
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تســهیل و کمــک بــه تامیــن منابــع مالــی از خــارج از
طریــق توســعه بازارهــای پــول و ســرمایه در منطقــه
اساســی تریــن نیــاز مناطــق آزاد بــرای نقــش پذیــری در اقتصــاد ملــی و جامــه عمــل پوشــاندن بــه اهــداف تعییــن شــده در
اســناد باالدســتی  ،اســتقرار بانــک هــا ،بیمــه هــا  ،موسســات تامیــن مالــی و  ...یــا بــه عبــارت دیگــر راه انــدازی شــریان های
پولــی و مالــی اســت.
پــردازش تقاضای تاســیس شــعبه  5بانک در منطقــه آزاد چابهــار شــامل،Bank Investment International Group
بانــک حکمــت ایرانیــان ،بانــک بینالمللــی امیــن ،آریــن بانــک و بانــک کابــل و معرفــی بــه بانــک مرکــزی بــرای انجــام
تشریفات الزم

.
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وضعیت اراضی
شاخص

سال های 90-95

سال 96

تهیه طرح تفصیلی اراضی

صفر

 9646هکتار

تهیه طرح های آماده سازی اراضی

صفر

 516هکتار

اجرای طرح های آماده سازی اراضی

صفر

 200هکتار

آماده سازی زیرساخت ها

14
1.2

8

0.3

نمایشگاه های تخصصی (فقره)

عملکرد تحقق یافته 96

تکلیف ستاد اقتصاد مقاومتی

صادرات مجدد کاال

(میلیون دالر)

عملکرد تحقق یافته 96

تکلیف ستاد اقتصاد مقاومتی
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تقویتاقتصادمنطقهای

بهبــود محیــط کســبوکار حاکــم بــر
منطقــه از طریــق ارتقــای شــفافیت،
پیشــگیری و مقابلــه بــا فســاد اداری و
مالــی و اقتصــادی ،اصــاح و سادهســازی و
بهبــود فرایندهــا و مقــررات و ارتقــای خدمات
عمومــی ســازمان و تقویــت پنجــره واحــد

.
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پایــش ،بررســی میدانــی و انجــام اصالحــات الزم
در خصــوص  50مــورد فرایندهــای ســازمانی (ارزیابــی
شــاخصها ،تعــداد نیــرو ،مشــکالت ،پیشــنهادات ،ارائــه
راهــکار)؛ و اصــاح دیاگــرام و شناســنامه  54فراینــد

.
.
..
.
.
..

افزایــش ســطح کاربــری اتوماســیون اداری از  250بــه
 350نفــر
اصــاح ،تصویــب و ابــاغ  6فقــره شــیوهنامههای اداری
و اجرایــی
ابالغ  37فقره شرح وظایف معاونان و مدیران
اجــرای نرمافزارهــای یکپارچــه مالــی ،منابــع انســانی،
بودجــه و تــدارکات
راهانــدازی اتوماســیون اداری دانشــگاه بینالمللــی ،مرکــز
رشــد ،شــرکت صیــد صنعتــی ،دانشــگاه علمــی کاربــردی
راهانــدازی سیســتم حقوقــی و امــور قراردادهــا ،سیســتم
بایگانــی الکترونیــک (مدیریــت اســناد)
برگزاری  1085نفر دوره آموزش تخصصی و کاربردی
مکانیزاســیون فراینــد درخواســت کاال از انبــار و خرید کاال
و خدمــات از درخواســت تــا صدور ســند حســابداری
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توســعه زیرســاختهای مربــوط بــه کســبوکارهای محــوری منطقــه
(ســایتها ،دسترســیها ،امــور زیربنایــی ،حمــل و نقــل و ارتباطــات)

راهبــری مطالعــات  7پــروژه اساســی بــا گســترهای حــدود  51هــزار هکتــار شــامل تهیــه طرحهــای توســعه محــدوده
منطقــه و اراضــی ذخیــره آن ،تهیــه طرحهــای تفصیلــی پیکــره هفتــم و هشــتم و تهیــه طــرح راهبــردی ،تفصیلــی و
مطالعــات ســرمایهگذاری پیکــره ششــم
راهبری و مدیریت اجرای  25طرح و پروژه
طراحی و آمادهسازی اراضی  316هکتاری مسکونی
طراحی و آمادهسازی اراضی  200هکتاری در پیکره هفتم صنعتی
برگزاری  19مناقصه عمومی با برآورد ریالی معادل  530میلیارد ریال
انجام مطالعه و طراحی انبار 10هزار متر مربعی و مطالعات بهسازی انبارهای سرپوشیده و روباز و لجستیکپارک
توسعه منطقه در چارچوب طرحهای راهبردی و جامع
توسعه هدفمند امور زیربنایی (آب ،برق ،گاز و )...
توسعه هدفمند زیرساختهای حملونقل در همافزایی با شبکههای ملی ،منطقهای و بینالمللی
تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و کمک به کاهش بیکاری در سطوح منطقهای و ملی
توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطالعاتی منطقه
توسعه مراکز آموزش فنیحرفهای و مهارتی کارآمد مبتنی بر نیاز کسبوکارهای محوری منطقه

.
.
..
..
.

توســعه منطقــه در چارچــوب طرحهــای راهبــردی و جامــع

آغــاز طــرح مطالعــات ســاماندهی  2100هکتــار اراضــی ســاحل شــرقی خلیــج چابهــار بــا کاربــری گردشــگری و تدویــن
بســتههای ســرمایهگذاری مربــوط
انجــام مطالعــات تهیــه طرحهــای تفصیلــی اراضــی بــه وســعت  9646هکتــار در پیکرههــای مختلــف صنعتــی ،مســکونی،
گردشــگری و صنایع ســنگین
طراحی پروژههای سرمایهگذاری گردشگری در پیکره یکم تجاری به مساحتی حدود  11هزار متر مربع
طراحی دهکده المپیک به مساحت  30هکتار(قابل گسترش تا  50هکتار) در جهت توسعه توریسم ورزشی
طراحی و برنامهریزی اجرای پارکها و تفرجگاههای عمومی از جمله پارکهای لیپار ،بلوچ و کالبر
انجام مطالعات اولیه راهاندازی سامانه اطالعات جغرافیایی ()GIS
مطالعــه و طراحــی پروژههــای جدیــد جهــت واگــذاری بــه بخــش خصوصــی بــا کاربــری تجــاری ،اداری ،گردشــگری،
خدماتــی و هت ـلداری ،ورزشــی -تفریحــی و...
Chabahar FreeTradeZone
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توسعه گردشگری با رویکرد حمایت از بخش خصوصی

صدور مجوز ساخت  6هتل (دو هتل  5ستاره ،سه هتل  4و  3ستاره ،یک مرکز بومگردی)
ثبت شرکت هواپیمایی آساجت به منظور انجام پروازهای منظم از مبدأ چابهار و افزایش تعداد پروازها به چابهار
گسترش اماکن تفریحی از جمله :
طراحی پارک بلوچ به مساحت  90هکتار
اجرای طرح تکمیلی پارک لیپار به مساحت  30هکتار

.

28

توسعه کمپ ها و زیرساخت های گردشگری
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پروژهتجاری-تفریحیرویالصدف

Chabahar FreeTradeZone

30

پروژهبینالمللی
هتل پنج ستاره سدس
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توســعه هدفمنــد امــور زیربنایــی
ّ
(آب ،بــرق ،گاز و )...منطقــه
انجــام  28مــورد پــروژه اجرایــی و مطالعاتــی در ســطح
منطقــه آزاد شــامل:

..
..
.
.

عملیات تکمیلی پروژههای آب و فاضالب پیکره سوم
احداث مخازن  1000و  500مترمکعبی
تغییر بخشی از شبکه هوایی برق به زمینی
تعویضچراغهایروشناییپرمصرفگازیمعابربهLED
طراحــی و اجــرای پــروژه جم ـعآوری و هدایــت آبهــای
ســطحی بلــوار 45متــری
انجــام مطالعــات جمـعآوری و هدایــت آبهــای ســطحی،
کاهــش هدررفــت آب و کاهــش تلفــات بــرق
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توسعه هدفمندزیرســاختهای حمل و نقل
منطقــه در همافزایــی بــا شــبکههای
ملــی ،منطقــهای و بینالمللــی

طراحــی و اجــرای مســیر جدیــد فــاز  2کارگاهــی بــه
تــراس بهشــت و روســتای تیــس
امکانسنجی اتصال پیکره هشتم به بنادر

کارخانه آریا پروفیل

..
.
..
.

تقویــت ســرمایه انســانی و ایجــاد اشــتغال مولــد و کمــک
بــه کاهــش بیــکاری در ســطوح منطقــهای و ملــی

ایجاد اشتغال مولد و سالم برای  1815نفر
اشــتغالزایی بــرای  114نفــر زنــان خودسرپرســت
روســتایی و شــهری در حــوزه صنایعدســتی و خریــد
حمایتــی از هنرمنــدان صنعتگــر
مشــارکت بــا موسســات دولتــی و غیردولتــی در امــر
رشــدیافتگی علمــی و تربیتــی
مشارکت در امر تجلیل از استعدادهای برتر
حمایــت از تولیــدات هنــری (فیلــم ،موســیقی و )...بــا
اولویــت طرحهــای بومــی و محلــی ( در ســطح شهرســتان
و اســتان)
تقویت انجمنهای هنری شهرستانی و استانی

.
.
.
.
.

تدویــن طــرح حمایتــی ســازمان از صنعتگــران جنــوب
اســتان (در زمینههــای خریــد و بازاریابــی)
پیگیــری راهانــدازی کارگاه صنایعدســتی تاکپــوش
بلــوچ در روســتای تیــس
تجهیــز کارگاه ســاخت عروســک گونههــای جانــوری
و آمــوزش مقدماتــی ســاخت عروســک بــه  54نفــر در
روســتای تیــس
تجهیــز کارگاه ســفالگری و پیگیــری راهانــدازی کارگاه
تــراش ســنگهای قیمتــی و نیمهقیمتــی بــا همــکاری
بخــش خصوصــی
پیگیــری تشــکیل کالسهــای آمــوزش تکمیلــی در
روســتای تیــس بــا همــکاری شــورای اســامی روســتا
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توســعه هدفمنــد زیرســاختهای
ارتباطــی و اطالعاتــی منطقــه

گســترش پوشــش کامــل نســل ســوم ارتباطــات بــه کل
منطقــه و برقراری پوشــش نســل چهــارم در مکانهــای پرتردد
نوسازی سیستمهای رایانهای سازمان
راهاندازی مرکز تلفن دیجیتال گویای سازمان
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توســعه مراکز آمــوزش فنی ،حرفـهای -مهارتی
کارآمــد در ســطوح مختلــف مبتنی بــر نیازها
و تقاضاهــای کس ـبوکارهای محــوری منطقه

.
.

مشــارکت بــا مراکــز دانشــگاهی در امــر همســویی جهــش
علمــی و مهارتــی دانشآمــوزی (برگــزاری دورههــای فنــی و
حرفهای)
تقویــت بنیــه علمــی و شــکوفایی روشهــای نویــن
یادگیــری و یاددهــی (طــرح معلمــان ،مربیــان و دبیــران
مقاطــع تحصیلــی)
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توســعه مراکــز خدمــات بهداشــتی و درمانــی متناســب بــا نیــاز
جامعــه محلــی ،فعــاالن اقتصــادی و بازدیدکننــدگان منطقــه

جذب سرمایهگذار بخش خصوصی و صدور مجوز تاسیس بیمارستان عمومی  96تختخوابی در منطقه آزاد
خریداری و استقرار دو دستگاه آمبوالنس بنز اسپرینتر تیپ  cدر مرکز  115مستقر در منطقه
پیگیری ایجاد مرکز جامع سالمت در پیکره مسکونی منطقه با همکاری شبکه بهداشت شهرستان چابهار
عملیاتیشدن طرح مروج سالمت و شروع بازسازی مدارس در  11مدرسه با تعداد  2480دانشآموز
برگزاری کارگاه بهداشت روان در مدارس روستای تیس
میزبانی نشست مشترک شورای راهبردی ،نظارت و کارگروه های عملیاتی حذف ماالریا در مناطق آزاد
راه اندازی کلینیک دندانپزشکی و البراتوار دندانسازی
برگــزاری دورههــای آموزشــی بهداشــت محیــط ،بهداشــت خانــواده و کنتــرل بیماریهــا بــرای ارتقــای دانــش علمــی
پرســنل ســامت در شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان
اجــرای طــرح غربالگــری بیماریهــای غیرواگیــر (ســکته قلبــی و مغــزی) بــا مشــارکت شــبکه بهداشــت شهرســتان و
انجــام معاینــه بالینــی بــه همــراه توصیههــای تغذیـهای بــا ارائــه کتابچــه راهنمــای خودمراقبتــی بــه همــکاران
اســتقرار نماینــده قرنطینــه نباتــی جهــاد کشــاورزی شهرســتان در مدیریــت غــذا ،دارو و ســامت بــه منظور ارائــه خدمات
مناســب بــه تولیدکننــدگان و واردکننــدگان کاالهــای مشــمول از قبیــل برنج ،چــای و غیره
راهاندازی شبکه آزمایشگاهی ، LIMSدریافت کد HIXو دستیابی به سطح فرایندها در آزمایشگاه از سازمان غذا و دارو
اقدام جهت ایجاد قطب تخصصی چای و برنج و ارتقاء آزمایشگاه از سطح دو به سطح یک
آموزش 33مورد دانشآموختگان دانشگاهی برای ورود به بازار کار در زمینه تولید وکنترل محصوالت سالمتمحور
انعقاد قرارداد درمانی با کلینیک ایرانیان جهت ارائه خدمات به پرسنل سازمان و سایر شهروندان
برنامهریزی برای اجرای طرح ریشهکنی فلج اطفال در استان با همکاری شبکه بهداشت
آمــوزش اجــرای برنامههــای بهداشــتی طبــق دســتورالعمل کشــوری وزارت بهداشــت در مــدارس تحــت پوشــش مــروج
ســامت در حــوزه منطقــه آزاد

آبرسانی به روستای تیس
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بازدید آیت اهلل سلیمانی ،نماینده ولی فقیه در استان از پروژه های عمرانی

.
.
.
..

تعریــف فرصتهــای ســرمایهگذاری
متناســب بــا نیازهــا و تقاضاهــای
بــازار و منابــع مزی ـتدار کشــورهای
منطقه و همســایه بــرای تولیــد کاال و
خدمــات در چرخــه و زنجیــره ارزش و
زنجیــره تولیــد منطقـهای

انعقــاد  116قــرارداد ســرمایهگذاری بــا مســاحت حــدود
 132هکتــار در بخــش خصوصــی بــا کاربریهــای صنعتــی،
گردشــگری ،تجــاری ،اداری و مســکونی
تهیــه طــرح راهبــردی و تفصیلــی و تدویــن بســتههای
ســرمایهگذاری بــرای  145قطعــه بــا کاربــری گردشــگری
واگــذاری پــروژه نیمهفعــال بــه بخــش خصوصــی بــرای
احــداث شــهرک صنایــع غذایــی
طراحی پروژههای تجاری اداری
جــذب بخــش خصوصــی جهــت ســرمایهگذاری ،احــداث
و راهانــدازی آزمایشــگاه حــال و  GMOو دریافــت موافقــت
اصولــی از آزمایشــگاه کل غــذا و دارو
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نمایشگاهوهمایشهایبرگزارشدهدرمرکزهمایشهایبینالمللیمنطقهآزادچابهار
نوع نمایشگاه

تاریخ

برگزارکننده

مبلمان و دكوراسيون داخلي

 3/28لغايت 4/3

برازمان پردازان خليج فارس

دستاوردهاي منطقه آزاد

 6/2لغايت 6/8

معاونت اقتصادي

كيف و كفش و منسوجات چرمي

 6/5لغايت 6/11

برازمان پردازان خليج فارس

اجالس آيكوم

 8/10لغايت 8/12

معاونت اجتماعي

گل و گياه

 8/15لغايت 8/20

راشاك تجارت

سوغات و هداياي ايراني

 8/23لغايت 8/29

PIEC

صنعت ساختمان

 10/19لغايت 10/22

PIEC

مبلمان منزل و اداري

 10/25لغايت 10/30

PIEC

جشنواره سالمت

96/2/7

مديريت غذا و دارو

كارگاه آموزشي فرماندهان بسيج

96/2/23

سپاه پاسداران

سمينار دشت ياران

96/4/13

آموزش و پرورش دشتياري

گلريزان منطقه آزاد

96/5/3

امور اجتماعي

همايش مديران كل پشتيباني آموزش و پرورش

 8/24لغايت 8/25

آموزش و پرورش چابهار

آيين گشايش اسكله شهيد بهشتي

 9/11لغايت 9/12

منطقه آزاد و بنادر

9/29

معاونت توسعه مديريت

 9/21لغايت 9/23

دانشگاه بين المللي چابهار

 10/12لغايت 10/14

صدا و سيما

سمينار گفتمان وحدت

10/20

فرمانداري قصرقند

همايش چشم پزشكي

 11/4لغايت 11/6

چشم پزشكي استان

گردهمايي مديران آموزش وپرورش كشور

 12/16لغايت 12/17

آموزش و پرورش

كنگره فارماكولوژي و فيزيولوژي

 11/26لغايت 11/28

مديريت غذا و دارو

جشن همدلي خانواده بزرگ سازمان
سمينار توسعه پايدار كشاورزي
همايش مديران برنامه ريزي صدا و سيما
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کارگاه دوخت کیسه برنج توسط زنان روستایی و سرپرست خانوار
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توسعهمشارکتجامعهمحلی

..
..
.
.

توســعه ظرفیتهــا ،قابلیتهــا و اســتعدادهای
فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی جوامــع محلــی
و ســاماندهی آنهــا در جهــت تولیــد ارزش

مشارکت در اجرای طرح روستای مرکزی شهرستان چابهار و بخش دشتیاری و کنارک
حمایــت در دایرشــدن ســرویس مــدارس روســتای تاریخــی تیــس و ســرویس دخترانــه
مدرســه دینــی کنــارک (ادواری)
مشارکت در امر تجهیز ،مرمت و بهسازی محوطههای مدارس روستای تیس
ســاخت دو بــاب مدرســه در روســتای تیــس بــا مشــارکت اداره کل نوســازی مدارس اســتان
سیســتان و بلوچســتان (بــا هــدف ترویــج فرهنــگ خیرین مدرسهســاز)
خریــد و تجهیــز  2دســتگاه آمبوالنــس ( یــک دســتگاه مجهــز بــه  ICUســیار) جهــت
اســتفاده در شهرســتان چابهــار بــا هزینــه  11میلیــارد ریــال
خریــد  2دســتگاه تانکــر حمــل آب هــر کــدام بــه ظرفیــت  12.000لیتــر جهــت اســتفاده
در شهرســتان چابهــار
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..
..
..
..
..
..
.

بهســازی و توســعه روســتای تیــس بــا هــدف بهبــود ســطح
رفــاه عمومــی روســتائیان و جلــب مشــارکت جامعــه محلــی
تأسیس خانه توسعه روستای تیس:
تشکیل کانون همیاری اجتماعی خانه توسعه روستای تیس
تشکیل کانون کار و زندگی
تشکیل هستهها در قالب گروههای کاری
تجهیز کارگاه
انجام مطالعات شبکه توزیع آب روستای تیس
توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی روستای تیس شامل توسعه مرکز شماره یک.
راهندازی و تجهیز درمانگاه شماره  2و تأمین کادر پزشکی و با مشارکت مرکز بهداشت استان
پیگیری احداث و تجهیزکتابخانه عمومی
توسعه روشنایی معابر روستا با اعتبار  700میلیون ریال
اجرای خط جدید انتقال آب جهت افزایش حجم آب تحویلی به مردم روستا
طراحی معابر جدید ،انجام جدولگذاری ،زیر سازی و آسفالت
توسعه و تقویت شبک ه برق با مشارکت اداره برق شهرستان

..
.
.

تشکیل شورای راهبردی توسعه گردشگری

توسعه و ترویج صنایع دستی ،هنرهای دستی و مشاغل خانگی:
برگزاری  11کارگاه و دوره آموزشی
راه اندازی  2کارگاه تولید صنایع دستی و هنرهای سنتی
انتشار کتاب راهنمای گردشگری منطقه آزاد ،بندرچابهار و حوزه نفوذ گردشگری به دو زبان فارسی و انگلیسی
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حضور وزیر آموزش و پرورش در روستای تیس

مدرسه روستای تیس

کارگاه دوخت کیسه برنج
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..
..
..
..
..
..

بــرای
هوشــمند
برنامههــای
اجــرای
و
طراحــی
محلــی
جوامــع
اجتماعــی
و
فرهنگــی
ارتقــای
و جلــب مشــارکت حداکثــری ایشــان در توســعه منطقــه

توزیع بستههای فرهنگی در بازگشایی مدارس (کیف و ملزومات و نوشت افزار)
برگزاری مسابقات بینالمللی کشتی جام یادگار امام ( ره )
تولید آثار مکتوب ،ساخت فیلم مستند و عکاسی حرفهای از هنرهای سنتی بومی و محلی
فعالیت پیشدبستانی و دبستانهای هوشمند مفید
تجهیز کتابخانه دانشگاه علمی و کاربردی منطقه (تهیه و خرید کتب مرجع)
راهاندازی کتابخانههای سیار خودرویی در محلهها و روستاها
تقویت انجمنهای هنری شهرستانی و استانی
ایجاد دو مدرسه شبانهروزی در روستای تیس
انعقاد تفاهمنامه با شهرداری چابهار در خصوص ارتقای سطح فرهنگی و علمی دانشآموزان
برگزاريجشنوارهنوروزيبهاردرچابهارو مسابقه استعدادیابی خوانندگیبلوچی زیملباحضورهنرمندان ملیو محلی
تدوین و انتشار اطلس چابهار
تدوین و انتشار راهنمای گردشگری چابهار به دو زبان فارسی و انگلیسی
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انتقالتکنولوژی

.
.
.
.

کمــک بــه انتقــال فناوریهــای پیشــرفته بــه بخشهــای
اقتصــادی کشــور و تقویــت اقتصــاد دانشبنیــان

راهبــری امــور  20شــرکت فنــاور مســتقر در مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور دانشــگاه بینالمللــی بــا اشــتغالزایی بــرای 55
نفــر در فعالیتهایــی چــون ســازههای چوبــی ،تجــارت الکترونیــک ،بیوتکنولــوژی ،بومگــردی و گردشــگری ،صنایــع دریایــی،
کشــاورزی و گیاهــان دارویی و مشــاوره کســب و کار
حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان مســتقر در مرکــز رشــد و دســتیابی بــه فــروش محصــوالت بــه ارزش  6/8میلیــارد
ر یا ل
برگــزاری دوره آموزشــی مالکیــت فکــری و ثبــت اختــراع در مرکــز رشــد دانشــگاه بینالمللــی چابهــار بــا همــکاری کانون
پتنــت ایران
برگزاری دو رویداد کارآفرینی شتاب (استارتآپ ویکند) در چابهار
Chabahar FreeTradeZone
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تقویتمناسباتبینالمللی
تعریــف فرصتهــای ســرمایهگذاری متناســب
بــا نیازهــا و تقاضاهــای بــازار و منابــع مزیتدار
کشــورهای منطقــه و همســایه ،مشــارکت بــا
فعــاالن اقتصــادی بــرای بازاریابی و بازارســازی
منطقــه آزاد و جــذب ســرمایهگذاران بینالمللی

.
.
..
.

حضــور و میزبانــی از دومیــن همایــش بیــن المللی معرفی
فرصتهــاي ســرمایه گــذاري و توســعه پایــدار ســواحل
مکــران بــا حضــور دیپلماتهــای  10کشــور جهــان
برگــزاری همایــش توســعه پایــدار کشــاورزي احیاءکننــده
و تنــوع زیســتی بــا حضــور  9کشــور جهــان
تاسیس کنسرسیوم سهجانبه ایران ،عمان و افغانستان
عقــد تفاهمنامــه بــا کشــور افغانســتان و توســعه
شــرکتهای ســرمایهگذاری و تولیــدی افغانــی بــرای
پشــتیبانی صنایــع معدنــی و مــواد غذایــی
تبــادل تفاهمنامــه مــراودات فرهنگــی ،آیینــی ،ســنتی و
مرســومات جوامــع محلــی و بومــی ،نــژادی و زبانــی بــر پایــه
مســتندات تاریخــی و اقلیمــی قومیتشناســی بلــوچ

.
.

میزبانــی هیاتهایــی از کشــورهای
همســایه ماننــد معــاون نخس ـتوزیر
ازبکســتان ،والــی قندهار افغانســتان و
خبرنــگاران هندی
تعامــل موثــر بــا هیــأت
(طریقالحریــر
ســرمایهگذاری
بحــری عمــان ،هولدینــگ GPSS
ژاپــن و شــرکت افســانه ماهــی
پرنــده) ،هیــأت ژاپنــی کیومیــورا،
هیــأت ســرمایهگذاری آلمانــی،
هیــأت هولدینــگ بینالمللــی
بنــدری چیــن ،شــرکت دالســم
کشــور هلنــد ،شــرکت واتــن فــال و
وایمــو کشــور ســوئد ،مدیران شــرکت
 CIMONTUBOاز کشــور پرتغــال،
هیــأت عالــی رتبــه از شــرکت HQC
بــه نمایندگــی دولــت چیــن و هیــأت
محققــان کشــور ژاپــن
تدویــن و انتشــار کتــاب فرصتهای
ســرمایهگذاری در منطقــه بــه دو زبــان
فارســی و انگلیسی

.

Chabahar FreeTradeZone

51

حضور هیأت های خارجی در سال 96
نام شخص  /هیأت
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موضوع سفر  /بازدید

شرحی از دیدارها و اقدامات صورت گرفته

)هیأت اقتصادی ژاپن(کیومیورا

سرمایه گذاری مشترک در زمینه صید تن ماهی و پرورش آبزیان و
تهیه و فروش غذاهای دریایی

بازدید از زیرساخت ها از جمله سردخانه  4100تنی،
بازار ماهی ،اسکله های صیادی و طرح توسعه بندر

هیأت اقتصادی آلمان

سرمایه گذاری در نیروگاه خورشیدی

نبازدید از طرح توسعه بندر ،نشست با مدیران اقتصادی
،سازمان و بازدید از سایت نیروگاه خورشیدی

هیأت هولدینگ بندری چین

مشارکت در طرح های زیربنایی و همکاری های مشترک اقتصادی
و سرمایه گذاری

نشست با مدیران پتروشیمی ،نشست با معاونان سازمان،
بازدید از پیکره صنعتی و طرح توسعه بندر

هیأت اقتصادی هلند (دالسم)

ساخت گلخانه و مرکز کشت

نشست با مدیران اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان و بازدید
از امکانات بندری

هیأت اقتصادی سوئد

سرمایه گذاری در نیروگاه خورشیدی و ورزش های آبی

بازدید از سایت نیروگاه خورشیدی ،اسکله  5بندر شهید
بهشتی ،پنل های خورشیدی اداره برق ،نوار ساحلی و
نشست با معاون و مدیران اقتصادی و سرمایه گذاری،
مدیران فنی و زیربنایی ،رئیس اداره برق شهرستان

هیأت اقتصادی پرتغال

ساخت و نصب آب شیرین کن و تولید برق از نیروگاه خورشیدی

بازدید از بنادر ،بازدید از پیکره صنایع ،دیدار با مدیران
پتروشیمی ،نشست با مدیرعامل ومعاون اقتصادی سازمان

والی قندهار و هیأت همراه از افغانستان

تقویت ارتباطات ،بررسی مشکالت تجار افغان و تالش در راستای
تسهیل سرمایه گذاری

دیدار با مدیرعامل و هیأت مدیره ،نشست با تجار و بازرگانان
افغان مقیم ،بازدید از زیرساخت ها و امکانات

هیأت سرمایه گذاری مختلط(عمان ،ژاپن ،ایران)

بررسی سرمایه گذاری در زمینه نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی /
و در زمینه گردشگری

نشست با عضو هیأت مدیره و معاون فنی و زیربنایی ،جانشین
گردشگری

هیأت عالی رتبه از شرکت  HQCبه
نمایندگی دولت چین

همکاری با شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران و انتخاب مکان
برای ساخت شهرک پتروشیمی در کشور

بازدید از زیرساخت ها و دیدار با معاونین و مدیران
سازمان منطقه آزاد چابهار و پتروشیمی نگین مکران

هیأت محققین کشور ژاپن

بازدید هیئت محققین اقتصادی کشور ژاپن بهمنظور انجام
مطالعات بینرشتهای با عنوان «امکان همکاری مشترک ژاپن و
هند در چابهار» و بررسی وضعیت توسعه زیرساختی منطقه آزاد و
شهرستان چابهار

بازدید از طرح توسعه بندر ،سایت پتروشیمی ،نیروگاه مپنا،
فوالد مکران ،کلینیک ایرانیان ،جاذبه های گردشگری ،دیدار
با رئیس دانشگاه بین المللی چابهار ،مدیر توسعه تجارت و
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان

سرمایه گذاران داخلی و خارجی به همراه
دیپلمات های  10کشور (قرقیزستان،
بلغارستان ،ایتالیا ،سوئد ،مراکش ،عراق،
افغانستان ،اکراین ،بنگالدش و ونزوئال)

آشنایی با طرح توسعه سواحل مکران و بررسی امکانات و
زیرساخت های موجود

بازدید از پروژه های فوالد مکران و پتروشیمی نگین
مکران ،راه آهن ،زیرساخت های گردشگری ،پیکره ها،
بازدید از طرح توسعه بندر شهید بهشتی ،حضور در
نشست همایش توسعه پایدار سواحل مکران

هیأت سرمایه گذاری استرالیا

صادرات گاز به هند به صورت CNG

دیدار با معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری و بازدید از
سطح منطقه

پیشنهاد همکاری های مشترک در قالب کارگروه های تجاری و
اقتصادی

دیدار با نماینده وزارت امورخارجه و معاونت اقتصادی
و سرمایه گذاری

محمد رفیع سرکنسول پاکستان در
زاهدان

مذاکره با هیات های سرمایه گذاری خارجی و معرفی پتانسیل های منطقه
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اهم طرح ها و پروژه های شاخص
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طرح ها و پروژه های سال 96

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

(انجام شده و در دست اقدام(

25

طرح های مطالعاتی

1
2
3
4

5
6
7

عملیات تکمیلی پروژه های آب وفاضالب پیکره سوم
عملیات اجرایی ساختمان دانشگاه
آماده سازی اراضی 200هکتاری صنعتی
احداث مخازن 1000و 500مترمکعبی
تغییر بخشی ازشبکه هوایی برق به زمینی
 LEDتعویض چراغ های روشنایی
طراحی و اجرای انبار 10هزار متر مربعی
طراحی و اجرا ی جمع آوری وهدایت آبهای سطحی بلوار45متری
بهسازی معابرمنطقه
طراحی و اجرای بهسازی وتکمیل پارک لیپار
طراحی و اجرای خانه فرهنگ
طراحی و اجرای پارک بلوچ 80هکتار
بهسازی ومحوطه سازی انبارهای ترانزیتی
تهیه ونصب کمپکت ازنوع پدمانتد
طراحی و اجرای آماده سازی اراضی 246هکتاری مسکونی
بهسازی وتکمیل پارک زون شرقی
طراحی و اجرای ساختمان ومحوطه باغ تیس
طراحی اراضی گردشگری 2100هکتاری
طراحی و اجرای ساختمان اداری
طراحی و اجرای مسیرجدید فاز 2کارگاهی به تراس بهشت وروستای تیس
طراحی تفصیلی پیکره هفتم صنعتی  1100هکتار
طراحی و اجرای آماده سازی اراضی کد 10مسکونی
طراحی و اجرای زمین کریکت ورزشی 30هکتار
تهیه طرح تفصیلی پیکره هشتم
تهیه طرح تفصیلی پیکره هفتم
تهیه طرح راهبردی ،تفصیلی و مطالعات سرمایه گذاری پیکره ششم
امکان سنجی اتصال پیکره هشتم به بنادر
انجام مطالعات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی
مطالعات کاهش هدر رفت آب
مطالعات انرژی و کاهش تلفات برق

 6200هکتار
 1100هکتار
 2100هکتار
 14000هکتار
 14000هکتار
 14000هکتار
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آماده سازی اراضی
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الف-
طــرح تفصیلــی  2100هکتار گردشــگری
مســاحت پیکــره گردشــگری مطابــق بــا طــرح جامــع
 700هکتــار بــوده کــه بــا توجــه بــه قابلیــت برخــی از
زمیــن هــای صنعتــی همجــوار بــا پیکــره ششــم بــه طــرح
گردشــگری ،در ســال جــاری ،مســاحت پیکــره بــه 2100
هکتــار افزایــش یافــت.
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ب-
طرح تفصیلــی  6200هکتار پیکره هشــتم
مساحت  6200:هکتار
کاربری  :صنایع بزرگ
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..

تهیه طرحهای آمادهسازی اراضی:
270هکتارگردشگری
246هکتارمسکونی
طراحــی و آمــاده ســازی  246هکتــار از اراضــی مســکونی بـرای
جمعیــت  28000نفــر در تیــپ های مختلف واحدهــای ویالیی،
واحدهــای چندخانـواره  ،آپارتمانــی و بلند مرتبه در ســال 96

.

اجرای طرح های آماده سازی
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200هکتارصنعتی
مســاحت کل پیکــره هفتــم  1900هکتــار مــی باشــد .کــه تــا
ســال  80بــه میــزان  600هکتــار آن آماده ســازی شــده اســت.
در ســال  96بــا آمــاده ســازی  200هکتــار از اراضــی بــه تعــداد
180قطعــه  ،بــرای  2700نفــر اشــتغالزایی خواهــد شــد.

مقایســه انجــام مطالعات طــرح هــای تفصیلی،
آمــاده ســازی و اجــرای آمــاده ســازی اراضــی

516

صفر

تهیه طرح های آماده سازی

اراضی(هکتار)

اجرای طرح های آماده سازی اراضی(هکتار)

برنامه سال 96

68

85-95

صفر

75-85

75-85

9646

869

200

برنامه سال 96

85-95

1069

تهیه طرح های تفصیلی اراضی

(هکتار)

برنامه سال 96

85-95

1781

75-85

برنامــه توســعه ســرمایهگذاریهای
بخشخصوصی
 -4توسعه زیرساختها

.
.
.
.
.

الف -زیرساخت های گردشگری
انتخــاب مشــاور بافــت شــهر ب ـرای تهیــه طــرح تفصیلــی و
آمــاده ســازی در  270هکتــار
تهیــه طــرح امــکان ســنجی بـرای  950هکتار جهــت کاربری
گردشــگری و تدویــن بســتههای ســرمایهگذاری
تهیــه طــرح راهبــردی و تفصیلــی و تدویــن بســته هــای
ســرمایهگذاری بــرای  910هکتــار
طراحــی و تهیــه نقشــه هــای اجرایــی شــناگاه آقایــان و
بانــوان
طراحــی و برنامــه ریــزی جهــت اجــرای پارکهــا و
تفرجگاههــای مختلــف ازجملــه پــارک لیپــار  ،بلــوچ  ،کالبــر
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توسعه صنایع کوچک و متوسط
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.

مطالعــه و طراحــی پــروژه هــای جدیــد جهــت
واگــذاری بــه بخــش خصوصــی در پیکــره یکــم تجــاری

مجموعهگردشگری-پذیراییهتلبزرگفانوسبهمساحت 24650مترمربع
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.

مجموعهورزشیتفریحاتآبیکرانهبهمساحت 2665مترمربع

Chabahar FreeTradeZone

63

.

مجموعهفرهنگیتفریحیصفهاقیانوسبهمساحت 10315مترمربع
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.

مجموعهفرهنگیتفریحیکوهموزهبهمساحت 4680مترمربع
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.

 3پروژهتجاریباغلبهسبزوبازمجموعا 131000مترمربع

.

 2پروژه تجاری اداری مجموعاً 6200مترمربع
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پــروژه تفریحــی رویــال صــدف مشــتمل بــر مجموعــه های
تجــاری ،اداری ،مســکونی ،هتــل و تفریحــی بــا مســاحتی حدود
 300هـزار مترمربــع زیربنا

ساخت و ساز در پیکره مسکونی

ســاخت هتــل منجملــه هتل  5ســتاره ســدس بــا  102هزار
مترمربع زیربنا

تکمیل ساختمان آموزشی دانشگاه بین المللی

.
.

بــه
زمیــن
واگــذاری
بخــش خصوصــی و شــروع
عملیات اجرایی پروژهها

آماده سازی سوله های پیکره صنعتی
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.

ورزشگاه ورنا بهار 94

.

ج  -زیر ساخت های ورزشی
تهیــه طــرح مجموعــه ورزشــی بــه مســاحت  30هکتــار و
افزایــش تــا  50هکتــار شــامل کاربریهــای اســتادیوم کریکــت،
اســتادیوم فوتبــال ،ســالن سرپوشــیده ورزشــهای آبی-المپیــک،
ســالن چنــد منظــوره رزمی -تشــکی ،هتــل و فضاهــای اقامتی،
پیســت کارتینــگ ،زمیــن هــای روبــاز ورزشــی

احـداث اولیــن اســتادیوم اســتاندارد کریکــت در ایـران کــه بــا
نویــن تریــن اســتانداردهای زمیــن چمــن احـداث خواهــد شــد
مطالعــات و نقشــه های اجرایــی آن تکمیل و در مرحلــه برگزاری
مناقصــه می باشــد

ورزشگاه ورنا بهار 96
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ب -زیر ساخت های مسکونی
تهیــه طــرح تفصیلــی و نقشــه هــای آمــاده ســازی اراضــی بــا رویکرد
شــهری در  246هکتــار از اراضــی مســکونی شــمالی جهت مشــارکت
بــا بخــش خصوصی

..

تکمیل پروژه های آب و فاضالب
بهسازیمعابر

..
.

د-زیرساختهایبنادر
مطالعه و طراحی انبار 10هزار متر مربعی
مطالعهبهسازیانبارهایسرپوشیدهوروباز
مطالعهلجستیکپارک
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