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برنامه هاي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران
در دومین همایش بینالمللی معرفی فرصتهای سرمایهگذاری
و توسعه پایدار در سواحل مکران
(پنل صنايع و معادن)

مقدمه:
سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران بعنوان يكي از سازمان هاي توسعهاي زيرمجموعه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در حوزه هاي حمايت از  SMEو ايجاد و توسعه زيرساختهاي صنعتي ،مشغول فعاليت
مي باشد.
در حال حاضر  31واحد تابعه استاني بعنوان بازوان اجرايي سازمان در سراسر كشور مشغول خدمت رساني به
صاحبان صنايع و كار آفرينان داخل و خارج از شهرك ها و نواحي صنعتي كشور هستند.
با توجه به برنامهریزیهای گسترده جهت توسعه این سواحل در برنامه ششم توسعه و نیز پیگیری ها و اقدامات
دولت محترم مبنی بر توسعه این منطقه ،زمینههای الزم برای توسعه این سواحل ،ایجاد گردیده و موجبات خلق
تقاضا ،پویایی و تحرک در عرصه های اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی و ایجاد منطقهای جذاب برای سرمایهگذاریهای
داخلی و خارجی را فراهم آورده است.

الف -ظرفيتهاي موجود:
( 9شهرك و ناحيه صنعتي)
آمار شهركها و نواحي صنعتي مستقر در سواحل مكران
نام استان

تعداد شهرك صنعتي

تعداد ناحيه صنعتي

جمع كل

سيستان و بلوچستان

2

3

5

هرمزگان

2

2

4

جمع كل شهركها و نواحي صنعتي در
سواحل مكران

4

5

9
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(اطالعات شهركها و نواحي صنعتي مستقر در سواحل مكران)
اطالعات شهركها و نواحي صنعتي مستقر در سواحل مكران
رديف

نام شهرك/ناحيه

نام استان

مساحت اراضي در
اختيار (هكتار)

امكانات زيربنايي
آب

برق

تلفن ثابت

1

شهرك صنعتي چابهار

600

√

√

√

2

شهرك صنعتي كنارك

250

√

√

√

3

ناحيه صنعتي بريس

6

-

√

√

4

ناحيه صنعتي پسابندر

20

-

√

√

5

ناحيه صنعتي نگور

20

√

√

√

6

شهرك صنعتي ميناب

100

√

√

_

7

شهرك صنعتي بندر
تياب

50

√

√

_

سيستان و
بلوچستان

هرمزگان

8

اطالعات ناحيه صنعتي
كالهي

15

√

√

_

9

ناحيه صنعتي شمجو

5

√

√

√
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ب-برنامه هاي آتي جهت توسعه شهرك ها و نواحي صنعتي سواحل مكران:
مساحت

 290هكتار

محل اجرا

شهرستان هاي سيريك (هرمزگان) وكنارك و چابهار (سيستان و بلوچستان)

منابع پيش بيني شده جهت اجراي
پروژه ها

 1000ميليارد ريال

ج-ايجاد شهرك صنعتي جاسك:
هدف

توجه به نيازمنطقه بارويكرد صادرات محصوالت

مساحت

2هزار هكتار

محل اجرا

جاسك (منطقه آزاد)

امكانات ويژه

• پيش بيني هاي الزم جهت تسهيل تامين خوراك الزم براي صنايع مستقر
در شهرك(گاز و )...
• مجاورت با بندر
• استقرار در منطقه آزاد جاسك
• مجاورت با بندر
• استقرار در منطقه آزاد جاسك
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صنايع مستقر در منطقه جاسك:
ظرفيت هاي توسعه صنعتي:

صنايع انرژي بر پيش بيني شده شامل صنايع توليد:

فوالد:

توليد فوالد با هدف صادرات و تامين نياز هاي توسعه منطقه پيش بيني شده و ظرفيت توليد پيشنهادي  5ميليون تن در
سال است .فوالد توليدي براي تامين نياز هاي صنايع كشتي سازي و توليد فروآلياژها مورد استفاده قرارميگيرد و مازاد آن
به خارج صادر خواهد شد.

آلومينيوم:

آلومينيوم از محصوالتي است كه در بازار جهاني داراي تقاضاي باال می باشد ايران يكي از كشور هاي داراي مزيت در اين
زمينه است؛

كروميت:

ظرفيت پيشنهادي براي آلومينيوم  600هزار تن در سال استمعادن غنيكروم در منطقه ،ايجاد صنايع مرتبط با اين فلز را
توجيه پذير كرده است .بررسي اسناد مربوط به بازار صنايع فروكروم و ديگر آلياژها نشان از تقاضاي مناسب در بازار جهاني
دارد .صنايع پايين دستي اين محصول نيز گسترده است و زنجيرهاي از فعاليت هاي صنعتي را شامل ميشود .صنعت استيل
ضد زنگ از عمدهترين مصرفکنندگان کروم به شمار ميآيد .ظرفيت پيشنهادي براي توليد كروم حدود  50هزار تن در
سال است .اين واحد در اراضي مجاور صنعت فوالد استقرار خواهد يافت.

پتروشيمي و صنايع پايين دستي صنايع مزبور و صنايع كشتي سازي است:

استفاده از منابع گاز پارس جنوبي و منابع گاز بندر عباس و جزيره قشم به منظور ايجاد و توسعه صنايع پتروشيمي از
ابزارهاي توسعه منطقه است .توليد محصوالت پتروشيمي بايد آن دسته از محصوالتي را شامل شود كه در بازار جهاني از
تقاضاي كافي برخودار باشد .از جمله اين محصوالت ميتوان به توليد متانول و تبديل اين محصول به سوخت هاي گران
قيمت اشاره كرد .ظرفيت توليد متانول براي استفاده در خطوط توليد سوخت  5ميليون تن در سال پيشنهاد ميشود.
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د -مزايا و مشوقها براي سرمايهگذاران در شهركها و نواحي صنعتي:
• عدم نياز به كسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمانهاي مختلف؛
• پرداخت نقد و اقساط هزينه هاي حق انتفاع از تاسيسات؛
• صدور مجوز ساخت و ساز بنا و گواهي پايان كار بصورت رايگان؛
• كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري بدليل استفاده از خدمات مشترك سازمان دهي شده توسط شهركهاي صنعتي از جمله
راه دسترسي ،آب ،برق ،مخابرات ،گاز طبيعي و تصفيه خانه مركزي فاضالب؛
• فراهم بودن امكانات جانبي مورد نياز براي توليد از قبيل بانك ،بيمه ،درمانگاه ،آتش نشاني ،بوستانهاي صنعتي ،مراكز
خدمات فنآوري و كسب و كار و ...
• تسريع در احداث واحد صنعتي با توجه به آماده بودن امكانات زيربنايي در شهرك؛
• مستثني بودن از قانون شهرداري ها؛
• استفاده از معافيت هاي مالياتي براي واحدهاي مستقر در داخل شهركها و نواحي صنعتي از  7تا  13سال؛
• تهيه زمين مناسب براي اجراي طرحهاي صنعتي با توجه به مكانيابي و طراحي انجام شده مطابق با اصول فني و مهندسي
و آخرين روش هاي شهرك سازي؛
• ايجاد شرايط الزم به منظور هم افزايي صنايع مستقر در شهركها و نواحي صنعتي
• فراهم شدن بستر مناسب براي ايجاد شبكه ها و خوشه هاي مرتبط به يك صنعت در محدوده شهركها و نواحي صنعتي
• واگذاري دفاتر با شرايط ويژه به متقاضيان استقرار در مراكز خدمات فناوري و كسب و كار؛
• استفاده از خدمات نرم افزاري (مشاوره اي فني ،مهندسي ،مديريتي و  )...مراكز خدمات فن آوري و كسب و كار
• اعطاي تخفيف يا كاهش بخش نقدي و افزايش زمان اقساط ،نخبگان ،دانش بنيان ،مخترعين و سرمايهگذاران خارجي.
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