هب
ت
سع
سند را ردی و ه رسماهیگذاری رهزمگان

مدیرپروژه :علی فیروزی ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استان هرمزگان
تهیهکنندگان :عادل شهرزاد؛ رضا احمدی؛ نرجس بهرهمند
ویرایش :اول
نوبت انتشار :اول (اسفندماه )1400
نشانی استانداری هرمزگان :رسالت جنوبی ،جنب پارک دولت ،استانداری هرمزگان

تلفن076- 33610530 :

سخن استاندار
شاید بتوان استان هرمزگان را با موقعیت جغرافیایی مناسب و قرار گرفتن در شاهراه حیاتی تنگه هرمز ،استراتژیکترین استان کشور نام نهاد .این استان با برخورداری از
منابع عظیم نفت و گاز و قرار گرفتن در آبهای نیلگون خلیج فارس و دریای عمان همچون الماسی است که شاید تا به امروز آنچنانکه باید به آن پرداخته نشده است.
اکوسیستم غنی شیالت و آبزیان در کنار کشاورزی منحصر به فرد آن به لحاظ زمان کشت و همچنین مناظر بیبدیل طبیعی و مناطق بکر گردشگری در کنار وجود 14
جزیره چشمنواز از دیگر جلوههای این استان است .کافی است به این استعدادها ،استقرار زیرساختهای حیاتی مانند بنادر بزرگ شهید رجایی و شهید باهنر ،برخورداری از
منابع غنی و متعدد معدنی ،وجود شهرکها و نواحی صنعتی ،ظرفیتهای بالقوه دیگری نظیر زمینههای صنعتی ،مناطق ویژه و آزاد تجاری ،اقتصادی ،صنعتی و معدنی را اضافه

پ یش
کنیم تا نام ردوازه رفت اریان

را برای این استان شایسته بدانیم.

هرمزگان گنج پنهان فرصتهاست .در دولت رمدمی سیزدهم برآنیم تا عالوه بر شناساندن این فرصتها به سرمایه گذاران ،توسعه استان مبتنی بر سرمایه گذاری را

برنامهدار ،هدفمند و راهبردی آغاز نماییم.

میخواهیم در هرمزگان به عنوان بخش مهمی از جغرافیای اریان قوی

با کمک همه سرمایهگذاران طرحی نو دراندازیم تا به بهترین شکل ممکن منابع را برای رسیدن به

اهداف ،متناسب با مزیتها و استعدادهای استان ،تخصیص دهیم .تهیه این سند راهبردی برای سرمایه گذاری تنها گام نخست است و تا مطلوب گامهای بسیاری مانده است
که امیدواریم بتوانیم در کنار همه دوستداران این مرز و بوم ،به آن دست یابیم.

															

مهدی دوستی
استاندا ر رهمزگان

پیشگفتار
هرمزگان ،این استان بی مثال ایران زمین ،آرزوی دست نیافتنی بسیاری از کشورهای دنیاست که خداوند آن را به ایرانیان هدیه داده است .استانی با قریب به  2.400کیلومتر
ساحل که وجب به وجب آن میتواند برای سرمایهگذاران دلچسب باشد .وجود تنوع زیرساختهای ترانزیتی ،اعم از حمل و نقل دریایی ،ریلی ،جادهای ،هوایی و خط لوله
انتقال حاملهای انرژی ،در کنار سهم  58درصدی این استان از تجارت فرامرزی کشور هر تولیدکننده صادراتمحوری را میتواند وسوسه به سرمایهگذاری در این استان
نماید .دسترسی به منابع آب دریا در کنار منابع انرژی ،دسترسی دروناستانی به بنادر بینالمللی و فاصله کم تا کشورهای همسایه ،میتواند این استان را بهشت سرمایهگذاران
صنایع نفتی ،پاالیشگاهی ،فوالدی و  ...نماید.
وجود زمینهای حاصلخیز کشاورزی در کنار آب و هوایی استوایی میتواند این استان را در بخشهای مختلف کشت و زرع ،به قطبی بینظیر تبدیل نماید .همچنین
پتانسیل قدرتمند شیالتی استان این توانایی را دارد تا در سفره غذایی جهانی به عنوان مؤلفهای اثرگذار خود را نمایان سازد .تمام اینها با حضور مؤثر سرمایهگذاران واقعی

در کنار نقشه راهی مدون برای دست یافتن به پلتفرم امن و آرام رسماهیگذاری رهزمگان شدنی است .سند پیش رو مجموعهای از اهداف ،اولویتها ،موقعیتهای سرمایه
گذاری و مشوقهای موجود استان برای جذب سرمایهگذار است که امید آن میرود در ادامه و در ویرایشهای بعدی همین سند کاملتر شده و به عنوان یک میثاقنامه رسمی

بتواند در توسعه مبتنی بر سرمایهگذاری استان نقش خود را به خوبی ایفا نماید .سعی شده است در این سند سرمایهگذاریها با طبقهبندی استراتژیک ،بزرگمقیاس ،اولویتدار
و عمومی براساس مزیتها ،نیازها و استعدادهای استان دستهبندی و متناسب با اهمیت هر طبقه ،مشوقهای قابل توجه تخصیص داده شود.
این سند برآن است تا براساس توسعه متوازن استان ،تمام ظرفیتهای موجود در استان را به کار گیرد تا شکاف توسعه یافتگی دروناستانی و همچنین اختالف توسعه
					
یافتگی استان هرمزگان با سایر استانهای توسعه یافتهتر را به حداقل برساند.

علی فیروزی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه م طنقهای استان رهمزگان
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مقدمه
استان هرمزگان به عنوان جنوبیترین استان کشور با بیشترین مرز آبی در کنار دریاهای آزاد و تنگه استراتژیک هرمز از کلیدی ترین و حیاتیترین دروازههای ترانزیت و تجارت
ایران محسوب میشود .جمعیت استان بالغ بر  1.800.000نفر ( 2.2درصد از کل جمعیت کشور) است؛ این در حالی است که استان حدود  ۷۰,۶۹۷کیلومتر مربع وسعت دارد (4.2
درصد از کل مساحت کشور) .استان هرمزگان یکی از  7استان ساحلی کشور است که دارای  600کیلومتر مرز آبی با احتساب جزایر  1800کیلومتر نوارساحلی است .تعداد جزایر
استان 14 ،جزیره بوده که ظرفیت بینظیر گردشگری را به این استان اعطا کرده است .مقام اول جابجائی ،تخلیه و بارگیری کاال در کشور ،وجود ذخائر عظیم نفت و گاز و منابع معدنی
با ارزش اقتصادی ،تاسیسات بندری و حمل و نقل ریلی ،هوایی ،زمینی ،دریایی و استقرار مجموعهای از صنایع بزرگ و مهم کشتی سازی ،فوالد ،آلومینیوم ،روی ،سیمان ،پاالیشگاههای
نفت و گاز ،نیروگاهها ،آبشیرین کنها ،صنایع تبدیلی و شیالتی و نیز وجود سواحل و بنادر با زمینههای گردشگری فرصت مناسبی را در اختیار سرمایهگذاران قرار داده است.

✔

سیمای بخش کشاورزی استان هرمزگان
✔بر اساس آمار ،استان هرمزگان با سطح زیر کشت بالغ بر  156هزار هکتار و تولید بالغ بر  3100هزار تن محصوالت زراعی و باغی:
 97/0درصد از کل سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی کشور
 64/1درصد از کل سطح زیر کشت آبی کشور
 45/2درصد از کل تولید بخش کشاورزی کشور

** در صورت مهار کامل آبهای سطحی و یا تأمین آب مورد نیاز از طریق شیرین سازی آب دریا ،پتانسیل افزایش سطح زیر کشت تا  300هزار هکتار وجود دارد.
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✔
✔ ✔سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی استان از کل ارزش افزوده استان 1/9 :درصد (کل کشور برابر با  6/10درصد است)
✔ ✔قطبهای زراعی استان :حاجی آباد ،میناب ،بندرعباس ،و رودان (بیش از  78هزار هکتار؛ تولید  2200هزار تن)
✔ ✔قطبهای باغی استان :رودان ،میناب ،حاجی آباد و بندرعباس (بیش از  77هزار هکتار؛ تولید  680هزار تن)
✔ ✔قطبهای گلخانهای استان :رودان ،حاجی آباد ،میناب ( 1000هکتار زیر کشت؛ تولید  270هزار تن محصول عمدت ًا سبزی و صیفی)
✔ ✔قطبهای آبزیپروری استان :بندرلنگه ،بندرعباس ،میناب (در مجموع سهم  22درصد از کل تولید کشور
✔سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی استان از کل ارزش افزوده کشاورزی کشور 1/2 :درصد از کل کشور

سیمای بخش صنعت و معدن استان هرمزگان
 -1استقرار صنایع بزرگ در استان

✔
✔ ✔ 24واحد تولید قیر با ظرفیت تولید  7/6میلیون تن
✔ ✔ 2کارخانه تولید آلومینیوم (المهدی و هرمز آلجنوب) با ظرفیت تولید  223هزار تن
✔ ✔ 2کارخانه سیمان در بندرعباس و قشم با ظرفیت تولید  1میلیون  800هزار تن
✔ ✔ 2واحد تولید روی با ظرفیت  18هزار تن (شمش روی) و  22هزار و  400تن (کنستانتره روی)
✔ ✔ 3واحد پاالیشگاهی بندرعباس؛ نفت ستاره خلیج فارس و الوان (محصوالت تولیدی این پاالیشگاهها :بنزین ،گازوئیل ،گاز مایع ،نفت کوره ،نفت سفید ،سوخت جت ،گوگرد و)...
✔ 4واحد فوالدسازی فعال (فوالد هرمزگان؛ فوالد کاوه جنوب کیش؛ فوالد جنوب؛ صبا فوالد خلیج فارس) با ظرفیت تولید  8/7میلیون تن
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 -2استقرار معادن و کارخانجات گچ ،تولید پتاس ،کربنات سدیم ،کرومیت ،خاکسرخ و ....
 -3استقرار زیربناها و زیر ساختهای نیرومند مانند صنایع کشتی سازی ،بنادر بزرگ شهید رجایی و شهید باهنر

تعریف مفاهیم

 )1سرمایهگذاری استراتژیک :به سرمایهگذاریهای قابل توجه از نظر میزان و حجم سرمایهگذاری اطالق میشود که دارای یک یا چند شاخص از شاخصههای زیر باشد:

✔
✔✔نیازهای حیاتی استان را تأمین میکند؛
✔✔پیشتر در استان این نوع سرمایهگذاری صورت گرفته و در سرمایهگذاری جدید ،ابعاد سرمایهگذاری گذشته به شکل معناداری افزایش مییابد.
✔برای اولین بار در کشور صورت میپذیرند؛

 )2سرمایهگذاری بزرگمقیاس :به سرمایهگذاریهایی اطالق میشود که حجم سرمایهگذاری صورت گرفته در آن بیش از  1500میلیارد تومان باشد.
 )3سرمایهگذاری اولویتدار :به سرمایهگذاریهایی اطالق میشود که دارای یک یا چند شاخص از شاخصههای زیر باشد:

✔
✔✔تکمیلکننده زنجیرههای ارزش باشند؛
✔✔متناسب با ظرفیتها و مزیتهای رقابتی استان باشند.

✔نیازهای موجود استان در مقیاسهای کوچک و متوسط را پاسخ دهد؛
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این سرمایهگذاریها برحسب میزان اولویت به سه گروه تقسیم میشوند.

✔
✔✔سرمایهگذاریهای اولویتدار نوع ()2
✔✔سرمایهگذاریهای اولویتدار نوع ()3
✔سرمایهگذاریهای اولویتدار نوع ()1

 )4سرمایهگذاری عمومی :به سرمایهگذاریهایی اطالق میشود که جزء فرصتهای سرمایهگذاری استراتژیک ،بزرگمقیاس و اولویتدار استان نباشند اما سرمایهگذار تمایل
به سرمایهگذاری در این فرصتها دارد.
 )5سرمایهگذاری در جزایر :به سرمایهگذاریهایی اطالق میشود که در محدوده جزایر استان تعریف شده است.
 )6سرمایهگذاری دانش بنیان و در راستای ارتقاء بهرهوری :به سرمایهگذاریهایی اطالق میشود که مبتنی بر فناوری بوده و در راستای ارتقاء بهرهوری میباشد.
 )7مناطق عاری از مجوز ( :)Clear Zonesبه محدودههایی اطالق میشود که تمامی مجوزهای الزم جهت سرمایهگذاری از دستگاههای اجرایی اخذ و آماده واگذاری به
سرمایهگذار از طریق برگزاری فراخوان میباشد.
 )8مشوقهای سرمایهگذاری :به فهرستی از امتیازات قانونی و مقرراتی اطالق میشود که اعمال/اعطای آنها به سرمایهگذاران در اختیار مجموعه دستگاههای اجرایی استان
میباشد.
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 .1شهر نساجی
صنعت نساجی از جمله صنایع با بیشترین میزان اشتغال است که کشورمان در هر سه زنجیره کشاورزی ،پتروشیمی و دامی این صنعت دارای مزایای منحصر به فردی است .به همین
دلیل ایجاد صنعت نساجی در قالب ابر شهر نساجی ایران در زمینی به مساحت  30هزار هکتار در سواحل مکران در استان هرمزگان در دستور کار قرار گرفته است.

✔

✔چگونگی تأمین آب :روان آبهای ورودی به دریای عمان در محدوده این شهر نساجی حدود  ۱۰۰میلیون مترمکعب در سال است که این حجم آب کشت حدود  ۲۰هزار
هکتار پنبه با سیستمهای آبیاری نوین را پوشش میدهد .بر روی یکی از سرشاخههای آبهای ورودی به دریای عمان یک سد (سد سدیج) به ظرفیت  ۵۰۰میلیون مترمکعب
ظرفیت آبدهی ساالنه  ۱۰۰میلیون مترمکعب با اعتبار حدود  ۱۴۰۰میلیارد تومان پیش بینی شده است .قانون تشویق سرمایهگذاری در طرحهای آب کشور مصوب ،1381/05/06
سرمایهگذار میتوانند سد تأسیسات مهار آب را با سرمایه خود بسازد و به ازای بخشی از آب (آب مازاد مهار شده) ،زمینهای پایین دست به مدت مشخص در اختیار سرمایهگذار
سازنده سد قرار داده شود .سطح کشت پنبه در شهر نساجی مکران حدود  ۲۰هزار هکتار برآورد شده است .در خصوص ایجاد ابر شهر نساجی مکران امکان آغاز فوری عملیات

✔
✔

اجرایی سد با شروط قانونی ذکر شده وجود دارد.
✔محصول پنبه تولیدی :میزان تولید پنبه از کشت با مساحت ذکر شده ،حدود  ۶۰هزار تن به ارزش حدود  ۱۸۰میلیون دالر است .برآورد کل نیاز پنبه کشور حدود  250هزار تومان
بوده که در حال حاضر میزان واردات بیش از  ۱۵۰هزار تن به ارزش حدودی  ۴۵۰میلیون دالر در سال است.
✔زنجیره پتروشیمی :نزدیکی به پایانه نفتی کوه مبارک جاسک ،ساحل دریا و دسترسی به آب فراوان سبب میشود که در ضلع غربی این شهر ،واحدهای پتروشیمی زنجیره ارزش
نساجی طراحی گردد .پتروشیمی مدنظر یک واحد با خوراک نفت خام و تولید مواد اولیه جهت تولید نخ و دیگر مواد مورد نیاز واحدهای نساجی است.
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✔
✔✔فناوری :امکان بهرهگیری از برخی فناوریهای موفق کشور مانند نانو و ایجاد یک صنعت نساجی فناورانه و تبدیل واقعی نانو از یک علم دانشگاهی به علمی در خدمت اقتصاد
✔صنایع تکمیلی پایین دستی :کارخانههای پنبه و صنایع پایین دستی پنبه و تمام زنجیره ارزش پتروشیمی نساجی از نفت خام تا نخ و الیاف در خود شهر پیش بینی میشود.

✔

کشور در این طرح محقق میشود.
✔اشتغال ۱۵ :هزار شغل در بخش کشاورزی ،یک هزار شغل در بخش پتروشیمی  ۳۵هزار شغل در زنجیره ارزش صنایع تکمیلی پایین دستی ایجاد میشود .این تعداد شغل به معنی
ایجاد یک شهر حداقل  ۱۰۰هزار نفری در سواحل مکران است.
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 -2شهر فوالد
صنعت فوالد به عنوان یکی از صنایع مادر شناخته میشود که بسیاری از صنایع دیگر به آن وابسته هستند .به عبارت دیگر ،فوالد پس از نفت خام دومین ماده پر مصرف در کشورهای
مختلف جهان بوده و کاربردهای بیشمار آن در صنایع مختلف غیرقابل انکار است .جمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان یکی از ده کشور برتر تولیدکننده فوالد جهان از مزیتهای
رقابتی مناسبی در این زمینه برخوردار است .بر این اساس ،یکی از اولویتهای استراتژیک سرمایهگذاری در استان هرمزگان توسعه صنعت فوالد در قالب ابر شهر فوالدی ایران میباشد.
با توجه به اینکه یکی از مهمترین برنامههای وزارت صنعت ،معدن و تجارت در استان هرمزگان ،تبدیل استان به قطب اول تولید فوالد در کشور است ،هدف از تأسیس شهر فوالد،
تکمیل زنجیرههای پایین دست فوالد خواهد بود .برای این منظور مدنظر است در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ،فاز دو توسعه صنایع فوالدی استان با اولویت
تکمیل زنجیرههای پایین دست فوالدی در زمینی به مساحت حدود  4هزار هکتار تکمیل و راهاندازی شود .این زنجیره شامل کنسانتره سنگ آهن؛ گندله سازی؛ آهن اسفنجی؛ تولید
محصوالت میانزنجیرهای (آهنسازی)؛ فوالدسازی؛ نورد گرم (انواع مقاطع طولی و عرضی فوالدی)؛ نورد سرد و خدمات بازار میباشد.
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 -3ایجاد و توسعه بانکرینگ ()Bunkering
بانکرینگ ( )Bunkeringیا سوختگیری و سوخترسانی ،به عملیاتی اطالق میشود که در آن فرآوردههای پاالیشی جهت تأمین سوخت کشتیها به فروش میرسد .امروزه فعالیت
بانکرینگ به یک صنعت تبدیل شده است؛ زیرا مجموعهای از عملیات نفتی (ذخیرهسازی مواد ،انتقال و بارگیری در خشکی) و عملیات دریائی (حمل مواد نفتی ،تحویل به کشتیهای
عبوری از طریق اسکلههای مخصوص به طور مستقیم و یا در لنگرگاه و دریا از طریق برجهای سوخترسان) و در کنار آن ارائه خدمات جانبی گسترده دیگری به کشتیها را دربرمی
گیرد که جملگی آنها موجبات رونق و شکوفایی بنادر یک کشور را از جهات مختلف فراهم میآورد.
از بین  ۲۰۰بندر دنیا که قابلیت سوخت رسانی دریایی را دارا میباشند ،چهار بندر مهم فعال در عملیات بانکرینگ در دنیا که از حجم توزیع باالئی برخوردارند بشرح ذیل می باشند:
فجیره ،سنگاپور ،هوستون و رتردام .با توجه به تأکیدات اسناد باالدستی ،از جمله بند ب ماده  ۴۸الیحه برنامه ششم توسعه ،مبنی بر افزایش خدمات سوخترسانی به کشتیها (بانکرینگ)
و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان بهگونهای که سهم کشور از بازار سوخت رسانی به کشتی ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به %۵۰
برسد ،استان هرمزگان نیز این سرمایهگذاری را به عنوان سرمایهگذاری استراتژیک تلقی کرده و به سرمایهگذارانی که صنعت بانکرینگ استان در جزیرههای ابوموسی و قشم را توسعه
دهند ،مشوقهای ویژهای اعطا خواهد کرد.
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 -4ترمینال بار هوایی ()Air Cargo Terminal
به مجموعه اقداماتی که جهت حمل بار هوایی انجام میشود ترمینال بار هوایی (کارگو) میگویند .این اقدامات میتواند برای بارهای ورودی به کشور و بارهای خروجی از کشور
صورت گیرد .استان هرمزگان با توجه به موقعیت جغرافیایی میتواند مرکز سقل صادرات و واردات محصوالت کشاورزی جنوب استان فارس ،بوشهر ،جنوب کرمان و سیستان و
بلوچستان ،با تأکید بر بندر جابهار باشد؛ ضمن آنکه با ارزش صادراتی که در این استان تولیدی میشود ،فرصت مناسبی را برای راهاندازی کارگو و حمل و نقل هوایی محصوالت
کشاورزی فراهم نموده که از جمله آن تولید سالیانه بیش از  25هزار تن میگوی پرورشی (و قابل افزایش تا  200هزار تن) ،بیش از  4هزار تن پرورش ماهی در قفس (و قابل افزایش
تا  100هزار تن) و  200هزار تن انواع محصوالت گلخانهای (و قابل افزایش تا یک میلیون تن) در استان اشاره نمود؛ ضمن آنکه جمله تولیدات کشاورزی در استانهای موجود نیز
بر هم این تولیدات میافزاید .از سوی دیگر بنادر مستقر در این استان فرصت مناسبی را برای استفاده از حمل و نقل ترکیبی فراهم نموده است (حمل دریایی و هوایی) .بر این اساس،
محدوده مورد نظر برای ایجاد ترمینال بار هوایی (کارگو) به مساحت  5هزار متر مربع در محوطه فرودگاه بین الملی بندرعباس ،در فاصله  1/5کیلومتری از خط ساحلی که این فرصت
را برای حمل و نقل ترکیبی مهیا نموده است.
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 -5شهر گلخانهای
بهره برداری مناسب از منابع آب و خاک موجب افزايش توليدات كشاورزی و بهبود سطح زندگی و افزايش درآمد و ارتقای وضعيت معيشتی و رفاهی و بهداشتی ساكنان منطقه میگردد.
در اين راستا يکی از روشهای بهينه توسعه منابع آب و خاک ،ساخت شهرهای گلخانهای میباشد .پيامد ساخت اين شهرها ،ايجاد اشتغال و جلوگيری از مهاجرت بیرويه و روز افزون
و حفظ نيروهای فعال منطقه است .بر این اساس ،موقعیت مدنظر برای احداث این شهر گلخانهای در دشت بارق در فاصله حدود  70کیلومتری شمال جاسک میباشد.
نکته قابل توجه آن است که در این شهر ،در کنار واحدهای تولیدی محصوالت کشاورزی ،بایستی حلقههای دیگر زنجیره کشاورزی نیز تعریف و فعال شوند .این زنجیرهها عبارتاند
از :تولید بذر ،تولید نشاء ،تولید سازههای گلخانهای (اعم از تولید پوشش پلیمری گلخانهای ،سیستمهای آبیاری ،سیستمهای تنظیم دما برودتی/حرارتی) ،تولید محصوالت کشاورزی،
سورتینگ محصوالت ،بستهبندی محصوالت ،فرآوری محصوالت و خدمات بازار.
این شهر را میتوان به چهار محدوده (زون/فاز) گلخانهای تقسيم نمود؛ به نحوی كه عمليات اجرايی در هر فاز مستقل از اجرای فازهای ديگر میباشد .بدين صورت عمليات اجرايی
در هر فاز به صورت جداگانه قابل انجام باشد .بر اين اساس در كل محدوده این شهر ،تعداد  320واحد گلخانهای جمع ًا به مساحت حدود  380هکتار قابل احداث میباشد.
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 -6پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی
فرصت سرمایهگذاری استراتژیک پایانههای صادراتی محصوالت کشاورزی به عنوان یک زیرساخت توسعهای از عوامل ایحاد مزیت رقابتی در تجارت خارجی استانها و کشور محسوب
میشود .حضور فعال در بازارهای جهانی نيازمند سرمايهگذاری در زيرساختهای صادراتی و رقابتی نمودن محصوالت تولیدی کشور در بازار هدف میباشد .توسعه بازرگانی خارجی و
حمل و نقل بينالمللی ،به شکل گستردهای از مراکز لجستيک مانند مناطق آزاد ،بنادر خشک ،پايانههای صادراتی و ...بهره میبرد .پايانههای صادراتی جديدترين الگوی تخصصی-صادراتی
و آخرين حلقه و تکميل کننده فرآيند صادرات متکی بر مزيت رقابتی توليدات داخلی کشور میباشد که با تمرکز بخشيدن به فرآيند صادرات موجب تسهيل تجارت خارجی میشود.
در راستای عمل به سياستهای کلی اصل  44قانون اساسی ،اجرای پایانههای صادراتی به بخش خصوصی واگذار شده است و هدف آن توسعه و بهبود فرایند صادرات با ايجاد هماهنگی
و ارتباط تنگاتنگ بين نظامهای توليد ،توزيع و صادرات است .طبق تعريف سازمان توسعه تجارت ايران ،پايانههای صادراتی با متمرکز نمودن خدمات صادراتی (نظير حمل و نقل ،گمرک،
بيمه ،استاندارد و غيره) ،کاهش هزينههای پنهان فرآيند صادرات و با هدف ايجاد مزيت رقابتی برای توليدات داخلی ايجاد میگردند.
موقعیت استان هرمزگان و امکان دسترسی به راههای مواصالتی  4گانه (جادهای ،ریلی ،دریایی ،هوایی) و مرکزیت آن در بین استانهای فارس ،کرمان ،سیستان و بلوچستان از یک سو
و از سوی دیگر تولید بیش از  1/5میلیون تن انواع محصوالت (و قابل افزایش تا  3.5میلیون تن) و دسترسی آسان به آبهای آزاد مزیتهای استقرار پایانه صادراتی را در استان بیش از
پیش نموده است .موقعیت مناسب جهت احداث این نوع پایانه صادراتی ،در شرق استان و  20کیلومتری شهرستان میناب جانمایی شده است .برای این پایانه ،احداث زنجیرههای زیر
ضروریست :ایجاد انبارهای ذخیره کاال و افزایش ظرفیت انبارهای موجود ذخیره کاال؛ ایجاد سیستمهای حمل و نقل دریایی ،هوایی ،ریلی و جادهای؛ ساخت بندرگاه؛ ساخت مجتمع
خدمات رفاهی؛ راه اندازی سیستم صرافی؛ راه اندازی سیستم گمرک؛ خدمات بازاریابی و بازرگانی؛ ایجاد سردخانه باالی صفر بزرگ مقیاس و ایجاد سردخانه زیر صفر بزرگ مقیاس.
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 -7شهرهای دریایی پرورش ماهی در قفس
پرورش ماهیان و به طورکلی آبزیپروری با توجه به منافع اقتصادی و اجتماعی آن ،یک امر اجتنابناپذیر میباشد؛ رشد و توسعه آبزیپروری طی سالهای اخیر ،امکان پرورش ماهی
در قفس را در آبگیرها ،آببندها ،دریاچههای پشت سد ،مناطق ساحلی و نواحی دور از ساحل دریاها ایجاد کرده است.
جمهوری اسالمی ایران با داشتن نوار ساحلی طوالنی در خلیج فارس و دریای عمان و با دارا بودن گونههای بومی مناسب پرورش ،پتانسیل تولید باالیی در پرورش ماهی در قفس دارد.
بررسی آمار و اطالعات برای تولید ماهیان دریایی در ایران نشان میدهد که ظرفیت تولید ماهیان در قفسهای دریایی (شمال و جنوب) تا افق  1404حدود  400هزارتن برآورده شده
است و استان هرمزگان با دارا بودن ظرفیتهای مناسب ،پیشرو این صنعت در جنوب کشور میباشد .مطابق با سالنامه آماری سازمان شیالت ،میزان تولیدات آبزیان استان هرمزگان در
سال  370.677 ،1399تن بوده که از این میزان ،با تولید  6.200تن ماهی در قفس 49( ،درصد تولید کشور) ،رتبه اول پرورش ماهی در قفس را به خود اختصاص داده است.
با توجه به این ظرفیت ،استان هرمزگان در نظر دارد با احداث سه شهر دریایی پرورش ماهی در قفس در شهرستانهای ابوموسی ،جاسک و بندرلنگه هر یک به ظرفیت  10هزار تن در
سال ،به عنوان قطب تولیدی و صادراتی کشور در حوزه پرورش ماهی در قفس مطرح شود .برای سرمایهگذاری در این سه شهر و استفاده از مشوقهای اعطایی به سرمایهگذاریهای
استراتژیک ،بایستی زنجیرههای پرورش ماهی در قفس تکمیل و راهاندازی شود .این زنجیرهها عبارتاند از :پرورش ماهیهای مولد؛ تولید الرو؛ مرکز جوجهکشی ماهی ()Hatchery؛
مرکز نگهداری ماهی ()Nursery؛ مرکز پرورش ماهی در قفس؛ تولید خوراک آبزی؛ صنایع فرآوری؛ سورتینگ؛ بستهبندی؛ سردخانه؛ خدمات بازار و تولید سازه.
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 -8شهر میگو
میگو یکی از با ارزشترین آبزیان پرورشی بهشمار میرود .اگرچه سهم میگوي پرورشی از کل تولیدات آبزيپروري نسبت ًا ناچیز است ،اما ارزش اقتصادي آن بسیار باال و در زمره 10
گونه اول آبزیان پرورشی است .تقاضاي قابل توجه براي میگو در بازارهاي جهانی و از سوي دیگر استفاده از آب شور دریا و زمینهاي درجه چهار و ورود فناوري پیشرفته به این
حرفه عواملی هستند که در طی سالهاي اخیر روند رو به رشدي را براي تولید میگوي پرورشی رقم زده است.
بر این اساس ،استان هرمزگان در نظر دارد میزان میگوی تولید خود را افزایش دهد؛ بهگونهای که به عنوان قطب اول تولید میگو در کشور مطرح شود .با توجه به محدودیت زمینهای
ساحلی برای توسعه پرورش میگو از یک سو و از سوی دیگر به منظور افزایش بهرهوری در تولید آبزیان و پرورش دانشبنیان میگو ،شهر پرورش میگوی استان هرمزگان بایستی به
صورت متراکم و فوق متراکم و در استخرهای بتونی اجراشود .آنچه مدنظر است ،احداث این شهر در  ۹۳۷۰هکتار اراضى سایت پرورش میگو در مهرگانبندرلنگه است .اجرای این
طرح یک پروژه تحول ساز ،اثر بخش ،دوستدار محیط زیست و اقتصادی است.
با توجه به اینکه از یک سو در کشت متراکم و فوق متراکم میگو كيفيت الروها در بازدهی پرورش میگو بسـیار تعیین کننده اسـت و از سوی دیگر احداث این شهر در ابتدا نیازمند
تجهیزات بیشتری نسبت طرحهای غیرمتراکم بوده و پر هزینهتر میباشد ،بایستی در این شهر ،تمامی حلقههای زنجیره پرورش میگو در نظر گرفته شده و راهاندازی شوند؛ این امر
موجب تولید  ۲تا  ۳بار (دوره) میگو در سال شده و صرفه اقتصادی آن بیشتر از روشهای دیگر خواهد بود .بر این اساس ،بایستی در این شهر ،حلقههای زنجیره پرورش میگو به
صورت زیر احداث شوند :تولید میگوهای مولد؛ تولید الرو؛ مرکز جوجهکشی میگو ()Hatchery؛ مرکز نگهداری میگو ()Nursery؛ پرورش میگو؛ تولید خوراک؛ صنایع فرآوری؛
سورتینگ؛ بستهبندی؛ سردخانه و خدمات بازار.
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 -9شهر آناناس (میوههای گرمسیری)
میوههای گرمسیری ،نقش بسیار مهمی در تأمین امنیت غذایی ،اقتصاد ملی ،صادرات ،ارزآوری و تجارت بین المللی ،اشتغال ،حفظ و پایداری محیط زیست و تامین مواد اولیه صنایع
غذایی کشاورزی کشورهای تولید کننده ایفا میکنند .این میوهها عموما در مناطق گرم و مرطوب جهان کشت و پرورش مییابند با این حال اغلب آنها سازگاری بسیار خوبی در مناطق
نیمه گرمسیری جهان نیز از خود نشان دادهاند .میوههای گرمسیری اغلب بسیار شیرین ،دلچسپ ،بازارپسند و سرشار از مواد مغذی و معدنی هستند و در بسیاری موارد به عنوان میوههای
لوکس وارد بازارهای جهانی میگردند .جمهوری اسالمی ایران در جنوب منطقه معتدل نيمكره شمالي قرار دارد و استان هرمزگان به خط استوا نزديك است .این شرایط کشت و پرورش
بسیاری از میوههای گرمسیری را امکانپذیر مینماید .در حال حاضر میوههای گرمسیری شامل :موز ،انبه ،کنار ،گواوا ،چیکو ،تمرهندی ،نارگیل و پاپایا در مناطق جنوبی کشور پرورش
مییابند و در چند سال اخیر افزایش سطح زیرکشت این محصوالت در برنامههای توسعه کشور مدنظر قرار گرفته است.
طبق آخرین آمار رسمی در سال  ،1399سطح زیرکشت میوه های گرمسیری در استان هرمزگان بالغ بر  3539هکتار با تولید بالغ بر  36272تن (شامل موز ،انبه ،کنار و گواوا) است .از
سوی دیگر ،میوه های گرمسیری از اقالم وارداتی به کشور بوده که به دلیل عدم تکافوی تولید داخلی سالیانه مقادیر قابل توجهی ارز صرف واردات آن می گردد ،به طوریکه در سال
 1398بیش از  500هزار تن میوههای گرمسیری با ارزش بالغ بر  360میلیون دالر به کشور وارد شده است .بر این اساس ،استان هرمزگان در نظر دارد با اختصاص اراضی مستعد و
مناسب در شهرستانهای سیریک و جاسک استان هرمزگان و در سواحل مکران ( 2موقعیت در شهرستان سیریک و  3موقعیت در شهرستان جاسک) با وسعت مجموع  14155هکتار
(شامل  2644هکتار در شهرستان سیریک و  11511هکتار در شهرستان جاسک) نسبت به توسعه میوههای گرمسیری اقدام نماید .نکته قابل توجه آن است که برای دریافت مشوقهای
استراتژیک برای این طرح سرمایهگذاری ،بایستی حلقههای زنجیره تولید میوههای گرمسیری (باغ پایه مادری؛ باغ مرکبات؛ تولید نهال؛ باغ گرمسیری؛ خدمات مکانیزاسیون؛ سورتینگ
و بستهبندی محصوالت؛ فرآوری محصوالت شامل اسانس ،کمپوت ،کنسرو ،آبمیوه ،کنسانتره و ...و خدمات بازار) در این شهرها تمکیل شود.
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 -10شهر پاالیشگاهی
پاالیشگاه نفت یک کارخانه فرآیند صنعتی است که در آن نفت خام تبدیل و به محصوالت مفیدی مانند بنزین ،سوخت دیزل ،روغنهای کوره ،نفت کوره ،نفت سفید ،گاز مایع و نفتا
تبدیل میشود .در سال  ،2020کل ظرفیت پاالیشگاههای جهانی برای نفت خام حدود  101.2میلیون بشکه در روز بود .با توجه به اینکه وزارت نفت ،استان هرمزگان را بهعنوان قطب
پاالیشی نفت کشور معرفیکرده است ،در حال حاضر ،ظرفیت پاالیشی در استان هرمزگان  ۳۷درصد مجموع ظرفیت پاالیش نفت کشور را شامل میشود .بر این اساس ،استان هرمزگان
در نظر دارد به منظور تحقق برنامههای وزارت نفت و تبدیل استان به قطب پاالیشی کشور ،شهر پاالیشگاهی را در غرب بندرعباس (بین بندر پهل و بندرعباس) از طریق سرمایهگذاری
بخش خصوصی احداث نماید .ظرفیت پیش بینی شده برای این شهر پاالیشگاهی ،تولید حدود یک میلیون بشکه محصوالت پاالیشی است .نکته قابل ذکر آن است که در این شهر
بایستی زنجیرههای پاالیشی استان تکمیل شود.
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 -11ساخت سدهای بزرگمقیاس (مخزنی)
سد یا «بَند» سازهای است که بر روی یک رودخانه برای نگهداری ،منحرف کردن یا کنترل آب ساخته میشود .سدها ،سیالبها را مهار کرده و از آب ذخیره شده در پشت آنها برای
فعالیتهایی مانند آبیاری ،مصارف انسانی ،استفادههای صنعتی و تولید محصوالت کشاورزی استفاده میشود .همچنین معموال همراه با سدها از انرژی برقآبی برای تولید برق نیز استفاده
میگردد .برای این منظور استان هرمزگان در نظر دارد با واگذاری ساخت سدهای بزرگمقیاس (مخزنی) خود به بخش خصوصی ،مشوقهای ویژهای برای آنان در نظر بگیرد .در جدول
زیر فهرست سدهای بزرگمقیاس مورد نیاز استان جهت سرمایهگذاری ارائه میشود:
شهرستان

عنوان سد

حجم مخزن (میلیون متر مکعب)

بشاگرد

شریفی

12.9

بندرعباس

جاماش

160

حاجی آباد

برآفتاب

47

میناب

زرانی

150

سیریک
جاسک

مرک

سدیج

گابریک

150
500
270

نکته قابل توجه آن است که به صورت میانگین ،به ازای هر  7هزار مترمکعب آب سد ،قابلیت کشت یک هکتار در اراضی پایین دست سد وجود دارد .این اراضی میتواند به استناد بند
 3ماده واحده قانون تشويق سرمایهگذاری در طرحهای آب كشور به سرمایهگذار اختصاص پیدا کند.
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 -12شهر شیشه
شیشه یکی از کاربردیترین ساختههای بشر است که با پیشرفت صنعت ،کاربرد شیشه نیز گسترش یافته و بازیافت آن نیز امکانپذیر شد .قابلیت بازیافت مواد شیشهای یکی از بهترین
ویژگیهای این ماده است؛ چرا که شیشه را میتوان برای دفعات متعددی بازیافت کرد .بازیافت شیشه دالیل زیستمحیطی ،اقتصادی و فرهنگی مهمی دارد .طی سرشماریهای انجام
شده  ۴درصد زبالههای کشور را شیشه تشکیل میدهد .امروزه شیشه نقش اساسی در بستهبندی صنعت غذایی و آشامیدنی دارد که از مهمترین محاسن ظروف شیشهای خاصیت بی
اثر بودن آن از نظر شیمیایی است.
براساس محاسبات صورت گرفته ،سرانه مصرف شیشه بستهبندی در کشور در سال  ،1399پنجکیلوگرم به ازای هر نفر بوده که در مقایسه با کشورهای اروپایی به میزان  12تا 15کیلوگرم
به ازای هر نفر فاصله بسیار زیادی داشته و انتظار میرود با توجه به رشد جمعیت ،تغییر سالئق مصرفکنندگان و مسائل زیستمحیطی تقاضا رو به افزایش باشد .بر این اساس ،استان
هرمزگان در نظر دارد تا با تعریف شهر شیشه به عنوان فرصت سرمایهگذاری استراتژیک ،از این فرصت استفاده نماید .در این راستا ،مکانیابی اولیه شهر شیشه در منطقه هماگ (در
فاصله تقريبی  120کيلومتری شمال شهر بندرعباس و  30کيلومتری جنوب شهر حاجی آباد) در نظر گرفته شده است .در این محدوده جغرافیایی ،چهار مکان (موقعیت) مناسب جهت
احداث شهر شیشه در نظر گرفته شده که به ترتیب دارای مساحتی حدود  400هکتار 1900 ،هکتار 2700 ،هکتار و  3700هکتار میباشد .الزم به ذکر است تمامی این موقعیتها در
نزدیکی معادن شیشه قرار گرفتهاند .نکته قابل توجه آن است که در صورتی مشوقهای سرمایهگذاری استراتژیک به این طرح اختصاص پیدا میکند که زنجیره شیشه در این طرح در
نظر گرفته شده و راهاندازی شود .این زنجیره عبارت است از :استخراج و فرآوری سیلیس؛ استخراج و فرآوری نمک؛ تولید کربنات سدیم؛ تولید شیشه (شیشه فلوت)؛ تولید انواع شیشه
(دوجداره ،آینههای رفلکسی ،آینه تخت و )...و بازیافت شیشه.
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 -13ایجاد شبکه ریلی کاال و مسافر در کریدور ساحلی
کریدور ترانزیتی شرق-غرب از جمله امتیازات ژئوپولتیکی جمهوری اسالمی ایران است که میتواند بسترساز احصاء منافع اقتصادی و راهبردی گستردهای برای کشور شود .این
کریدور ،آسیای شرقی و چین را به بازارهای اروپا متصل خواهد کرد .با توجه به موانع متعدد در اتصال ریلی ایران و چین از طریق کشورهای آسیای میانه و همچنین مشکالت امنیتی
و ناهمواریهای جغرافیایی در افغانستان ،پاکستان گزینه مناسبی جهت برقرار نمودن کریدور شرق-غرب خواهد بود.
چین در قالب طرح «کمربند و راه» خود ،بیش از  ۶۰میلیارد در این کشور سرمایه گذاری کرده که عمده این سرمایهها در زیرساختهای حمل و نقل و انرژی صرف شده است .از جمله
طرحهای مهم این سرمایه گذاری پرحجم طرح موسوم به داالن اقتصادی پاکستان-چین ( )China-Pakistan Economic Corridor - CPECاست که ذیل آن اتصال محورهای
حمل و نقلی چین به پاکستان در قالب جاده و ریل پیش بینی شده است .از طرفی راه آهنهای ایران و پاکستان نیز در مرز میرجاوه به یکدیگر متصل شده و ریل عریض پاکستان تا
شهر زاهدان امتداد مییابد .در صورت برقرار شدن اتصال ریلی چین و پاکستان ،کاالها میتوانند تنها با یک واسطه میان چین و ایران ترانزیت شوند .اتصال ریلی و لجستیکی ایران-
پاکستان-چین و از طرفی ایران-عراق-سوریه-مدیترانه دو بال مهم کریدور شرق-غرب از طریق ایران هستند .بر این اساس ،در این فرصت سرمایهگذاری استراتژیک میتوان از طریق
ایجاد شبکه ریلی کاال و مسافر در کریدور ساحلی استان هرمزگان ،عالوه بر انتقال محصوالت صادراتی از شرق به غرب کشور ،حمل و نقل مسافری کشور از مسیر شرق به غرب را
نیز تسهیل و تسریع نمود.
نکته قابل ذکر آن است که در این طرح سرمایهگذاری ،شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی برای انعقاد قرارداد با بخش
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خصوصی تعیین شده است .به عبارت دیگر ،شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملو نقل کشور مجاز است در صورت موافقت هیئت محترم وزیران با حفظ مالکیت دولت ،نسبت
به انعقاد قرارداد مشارکت با بخش خصوصی درخصوص مطالعات ،طراحی ،احداث ،تکمیل ،راهاندازی ،تملک اراضی ،استفاده از منابع بهره برداری و انتقال اقدام نماید.
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 .1حوزه شیالت
اولویت سطح یک
نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

پرورش میگو به روش متراکم و فوق متراکم (*دانش بنیان)

جاسک ،سیریک ،بندرعباس ،خمیر ،لنگه ،پارسیان

پرورش ماهی در قفس به ظرفیت تولید حداقل هزار تن

ظرفیت شناسایی شده فعلی در شهرستان جاسک ( 10.600تن)؛ بندر لنگه ( 10هزار تن)؛ ابوموسی
( 4.600تن)

نوار ساحلی

تولید گونه بومی ماهیان قابل پرورش در قفس

نوار ساحلی

پرورش کرم خونی

اولویت سطح سه
نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

تولید جلبکهای میکرو و ماکرو (*دانش بنیان)

نوار ساحلی

تولید خیار دریایی

نوار ساحلی و جزایر

پرورش ماهیان گرمابی
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 .2حوزه دام و طیور
اولویت سطح یک
نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

تولید تخم نطفهدار

حاجی آباد ،بستک
حاجی آباد ،بستک

تولید جوجه یک روزه
اولویت سطح دو
نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

پرورش شترمرغ

حاجی آباد ،بستک ،شمال رودان

پرورش قرقاول

بستک ،حاجی آباد ،شمال رودان
سیریک ،جاسک

پرورش شتر جمازه و پرواری

جاسک ،سیریک

پرورش خرچنگ و البستر

اولویت سطح سه
نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

مرکز اصالح نژاد و پالککوبی

تمامی شهرستانهای استان

30

فصل سوم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک رسته فعالیت

 .3حوزه کشاورزی
اولویت سطح یک
نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

ایجاد گلخانه هوشمند با ابعاد حداقل  10هکتار

تمامی شهرستانهای استان
تمامی شهرستانهای استان

ایجاد گلخانه آب شور (*دانش بنیان)

اولویت سطح دو
نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

ایجاد نخلستانهای پیشرفته و نوین (*دانش بنیان)

حاجی آباد

تولید گیاهان شور پسند (*دانش بنیان)

جاسک ،سیریک ،میناب ،بندرعباس ،خمیر ،پارسیان ،لنگه

تولید علوفه و نهادههای دامی (*دانش بنیان)

ایجاد گلخانههای هیدروپونیک (*دانش بنیان)
ایجاد گلخانههای ایروپونیک (*دانش بنیان)
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تمامی شهرستانهای استان
تمامی شهرستانهای استان

فصل سوم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک رسته فعالیت

 .4حوزه صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی
اولویت سطح یک
نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

کارخانه تولید غذای آماده کنسروی

تمامی شهرستانهای استان

کارخانه صنایع تبدیلی و فرآوری گوجه فرنگی

پارسیان ،خمیر ،میناب

فرآوری مواد لبنی شتر

سیریک ،جاسک

کارخانه صنایع تبدیلی و فرآوری پیاز
فرآوری و بستهبندی خرما

بندرعباس ،میناب ،رودان ،حاجی آباد
میناب ،رودان ،حاجی آباد
میناب ،رودان

فرآوری و بستهبندی مرکبات
اولویت سطح دو
نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

تولید آلوئهورا و فرآوری آن

میناب ،رودان ،حاجی آباد ،پارسیان

کارخانه تولید غذای دام و طیور

تمامی شهرستانهای استان

فرآوری محصوالت شترمرغ و سایر ماکیان

حاجی آباد ،بستک ،شمال رودان
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فصل سوم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک رسته فعالیت

 .5حوزه گردشگری و صنایع دستی
اولویت سطح یک
نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

سایت تفریحات آبی و ورزشهای دریایی

جاسک ،سیریک ،بندرلنگه ،جزایر استان

احداث رستوران دریایی

نوار ساحلی و جزایر

نوار ساحلی و جزایر

احداث مارینا

احداث هتل و اقامتگاه دریایی

ایجاد واحدهای مدیریت زنجیره ارزش صنایع دستی با حداقل  50نفر کارکن
ساخت قایقهای تفریحی (*دانش بنیان)

نوار ساحلی و جزایر

تمامی شهرستانهای استان
نوار ساحلی

اولویت سطح دو
نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

ایجاد شرکتهای خدمات گردشگری

تمامی شهرستانهای استان

گردشگری کشاورزی

میناب ،رودان ،حاجی آباد ،لنگه ،قشم ،جاسک
اولویت سطح سه

نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

احداث هتل شیشهای

تمامی شهرستانهای استان

ایجاد سوپرمارکت دریایی (*دانش بنیان)
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نوار ساحلی و جزایر

فصل سوم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک رسته فعالیت

 .6حوزه آموزش و خدمات نرم افزاری
اولویت سطح یک
نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

تولید تجهیزات ارتقاء بهرهوری آب (*دانش بنیان)

تمامی شهرستانهای استان

سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری منابع آب (*دانش بنیان)

تمامی شهرستانهای استان

ایجاد شرکتهای ارتقاء بهرهوری تولید (سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری تولید) (*دانش بنیان)

تمامی شهرستانهای استان

ایجاد شرکتهای توسعه سرمایهگذاری (*( )IDPدانش بنیان)

تمامی شهرستانهای استان

آموزش و خدمات افزایش بهرهوری کشاورزی (*دانش بنیان)
ایجاد شرکتهای توسعه صادرات (*دانش بنیان)

سرمایهگذاریهای مبتنی بر بهرهوری انرژی دارای ویژگیهای زیر*( :دانش بنیان)
✔بهرهوری کارخانههای تولیدی
✔بهرهوری مصرف انرژی ساالنه حداقل  500تن معادل نفت
✔بهرهوری قابل اعمال در تأسیسات تولیدی موجود
✔صرفهجویی در انرژی حداقل  15درصد در هر واحد تولیدی

✔
✔
✔
✔

تمامی شهرستانهای استان
تمامی شهرستانهای استان

تمامی شهرستانهای استان
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فصل سوم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک رسته فعالیت

اولویت سطح دو
نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

آموزش تعمیرات شناورهای دریایی

تمامی شهرستانهای استان

ایجاد مجتمع نمایشگاهی

تمامی شهرستانهای استان

اولویت سطح سه
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نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

تشکیل شرکت سهامی عام تولیدی و خدماتی

تمامی شهرستانهای استان

آموزشهای هواپیمایی (ساخت ،تعمیر و نگهداری)

تمامی شهرستانهای استان

فصل سوم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک رسته فعالیت

 .7حوزه حمل و نقل و خدمات بندری
اولویت سطح یک
نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

ساخت و تجهیز اسکله

در نقاط از پیش تعیین شده

ساخت و تجهیز بنادر غیردولتی

ایجاد کارگاه ساخت شناورهای گردشگری و تفریحی
جرثقیل  140تنی بندری (صرف ًا در اسکله شهید رجایی)

در نقاط از پیش تعیین شده
بندرعباس
بندرعباس

ایجاد تجهیزات تخلیه و بارگیری مکانیزه برای حمل یکسره کاال

بندرعباس

کشتی سازی (صرف ًا در منطقه ویژه صنایع کشتی سازی)

بندرعباس

خدمات برنامهریزی فرآیندی حمل و نقل بندری (*دانش بنیان)

تمامی شهرستانهای استان

اسکراپ

تولید سیستمهای ناوبری دریایی (*دانشبنیان)

جاسک

بندرعباس

اولویت سطح دو
نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

ایجاد کارگاه ساخت کشتی پشتیبان صیادی

بندرعباس

ایجاد سیستم حمل و نقل ریلی مسافر از بندرعباس به بندر شهید رجایی

بندرعباس

ایجاد سیستمهای مکانیزه انبارداری

بندرعباس
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فصل سوم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک رسته فعالیت

 .8حوزه انرژی و زیرساخت
اولویت سطح یک
نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

تولید برق از طریق انرژی خورشیدی (*دانش بنیان)

مناطق عاری از مجوز ()Clear Zones

تولید برق مبتنی بر گرمای اتالفی و تولید برق از طریق تأسیسات بازیافت حرارت (به استثنای نیروگاههای تولید
برق مبتنی بر گاز طبیعی)
نیروگاه حرارتی و سیکل ترکیبی (کوچک مقیاس  /بزرگ مقیاس)
احداث سدهای مخزنی به تفکیک زیر:
 -1سد دهنگ (با حجم مخزن  2میلیون مترمکعب)
 -2سد کوخرد (با حجم مخزن  2میلیون مترمکعب)
 -3سد زروکان (با حجم مخزن  4میلیون مترمکعب)
 -4سد سیرمند (با حجم مخزن  1میلیون مترمکعب)
 -5سد باینوج (با حجم مخزن  3میلیون مترمکعب)
 -6سد شهدادی (با حجم مخزن  8میلیون مترمکعب)
 -7سد طاشکوئیه (با حجم مخزن  1.5میلیون مترمکعب)
 -8سد کلیتوئیه (با حجم مخزن  3میلیون مترمکعب)
 -9سد مازگرد (با حجم مخزن  1.5میلیون مترمکعب)
 -10سد گوربند (با حجم مخزن  3.5میلیون مترمکعب)
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مناطق عاری از مجوز ( - )Clear Zonesدر دست تهیه
مناطق عاری از مجوز ( - )Clear Zonesدر دست تهیه
به ترتیب در شهرستانهای زیر:
 -1بستک
 -2بستک
 -3بندرعباس
 -4حاجی آباد
 -5حاجی آباد
 -6حاجی آباد
 -7حاجی آباد
 -8حاجی آباد
 -9حاجی آباد
 -10میناب

فصل سوم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک رسته فعالیت

بازچرخانی آب خاکستری در ساختمانها و تأسیسات صنعتی (*دانش بنیان)
تولید برق از ضایعات کشاورزی (*دانش بنیان)

تمامی شهرستانهای استان
تمامی شهرستانهای استان

اولویت سطح دو
نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

احداث تصفیه خانه فاضالب کوچکمقیاس (*دانش بنیان)

تمامی شهرستانهای استان

اولویت سطح سه
نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

تولید توربین و ژنراتور مربوط به تولید انرژی و ساخت موتور

تمامی شهرستانهای استان

ایجاد تأسیسات آب شیرین کن با ظرفیت حداقل  100هزار مترمکعب در روز (*دانش بنیان)

جاسک و سیریک
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فصل سوم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک رسته فعالیت

 .9حوزه بهداشت ،درمان و سالمت
اولویت سطح یک
نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

احداث داروخانه

بشاگرد ،جاسک ،سیریک ،حاجی آباد
اولویت سطح دو

نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

کارخانه تولید دارو با پایه گیاهی

میناب ،رودان ،حاجی آباد و بشاگرد

ایجاد بیمارستان خصوصی (در بندرعباس ،صرف ًا گردشگری سالمت)

تمامی شهرستانهای استان

تمامی شهرستانهای استان به جز بندرعباس

ایجاد درمانگاههای خصوصی

احداث مرکز باروری و نازایی

تمامی شهرستانهای استان

اولویت سطح سه
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نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

کارخانه تولید داروهای شیمیایی

تمامی شهرستانهای استان

احداث مراکز مراقبت و سالمتی سالمندان/معلوالن با ظرفیت  100نفر به باال

تمامی شهرستانهای استان

ساخت و تعمیر تجهیزات پزشکی

تمامی شهرستانهای استان

فصل سوم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک رسته فعالیت

 .10حوزه معادن
اولویت سطح یک
نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

توسعه معادن فلزی کوچکمقیاس

مناطق عاری از مجوز ()Clear Zones
مناطق عاری از مجوز ()Clear Zones

توسعه معادن غیرفلزی کوچکمقیاس

 .11حوزه نفت و گاز
اولویت سطح یک
نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

سولفورزدایی از سوختهای فسیلی (*دانش بنیان)

تمامی شهرستانهای استان

بازیافت گاز فلر در پاالیشگاه (*دانش بنیان)

شهرهای دارای پاالیشگاه

40

فصل سوم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک رسته فعالیت

 .12حوزه صنعت
اولویت سطح دو
نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

کارگاههای نوین تعمیر شناورهای دریایی

بندرعباس

کارخانه تولید کانتینر

تمامی شهرستانهای استان

تولید ساندویچ پنلهای سردخانهای
تولید تجهیزات فلزی گلخانهای

تمامی شهرستانهای استان
تمامی شهرستانهای استان

تولید تجهیزات برودتی و حرارتی گلخانهای

تمامی شهرستانهای استان

تولید فرآوردههای آرایشی و بهداشتی

تمامی شهرستانهای استان

تولید کابل دریایی

ایجاد کارخانه تولید کانتیرهای یخچالدار

کارخانه ریختهگری ،قالبسازی و قطعهسازی صنعتی (*دانش بنیان)
کارخانه بازیافت ضایعات الکترونیکی (*دانش بنیان)

تمامی شهرستانهای استان به جز بشاگرد
تمامی شهرستانهای استان
تمامی شهرستانهای استان
تمامی شهرستانهای استان

اولویت سطح سه
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نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

تولید محصوالت در صنایع با فناوری باال منطبق با تعریف و طبقه بندی شدت فناوری  OECDمانند هواپیما ،ماشینآالت اداری
و حسابداری و محاسباتی ،تجهیزات رادیویی و تلویزیونی و ارتباطی ،ابزار دقیق و اپتیکی (*دانش بنیان)

تمامی شهرستانهای استان

صنایع پایین دست آلومینیوم (تولید ورق ،فویل ،مقاطع ،پروفیل و)...

قشم و بندرعباس

فصل سوم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک رسته فعالیت

 .13حوزه مسکن و امالک
اولویت سطح دو
نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

احداث مجتمعها و مالهای تجاری

تمامی شهرستانهای استان
اولویت سطح سه

نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

ساخت مجتمعهای مسکونی سبز و هوشمند (*دانش بنیان)

تمامی شهرستانهای استان

 .14حوزه فرهنگ ،هنر و ورزش
اولویت سطح دو
نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

ایجاد سینما ،فرهنگسراها و سالنهای اجتماع

تمامی شهرستانهای استان

ایجاد مجتمعهای چندمنظوره ورزشی با حداقل  5رشته ورزشی متنوع

تمامی شهرستانهای استان

42

فصل سوم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک رسته فعالیت

43

فصل چهارم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار دانشبنیان و در راستای ارتقاء بهرهوری

فص
ل چهارم
ن
ا
بن
ه
ب
س
ت
فهرست طرحاهی سرماهیگذا ری اولویتدار دا ش یان و رد ر تای ار قاء رهوری
44

فصل چهارم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار دانشبنیان و در راستای ارتقاء بهرهوری

اولویت سطح یک
رسته سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

نفت و گاز

سولفورزدایی از سوختهای فسیلی

تمامی شهرستانهای استان

تولید برق از طریق انرژی خورشیدی

مناطق عاری از مجوز ()Clear Zones

سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری منابع آب

تمامی شهرستانهای استان

تولید سیستمهای ناوبری دریایی

حمل و نقل و خدمات بندری
انرژی و زیرساخت

تولید تجهیزات ارتقاء بهرهوری آب

تمامی شهرستانهای استان

ایجاد شرکتهای ارتقاء بهرهوری تولید (سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری تولید)

تمامی شهرستانهای استان

ایجاد شرکتهای توسعه سرمایهگذاری ()IDP

تمامی شهرستانهای استان

آموزش و خدمات افزایش بهرهوری کشاورزی

آموزش و خدمات نرم افزاری

ایجاد شرکتهای توسعه صادرات

سرمایهگذاریهای مبتنی بر بهرهوری انرژی دارای ویژگیهای زیر:
✔بهرهوری کارخانههای تولیدی
✔بهرهوری مصرف انرژی ساالنه حداقل  500تن معادل نفت
✔بهرهوری قابل اعمال در تأسیسات تولیدی موجود
✔صرفهجویی در انرژی حداقل  15درصد در هر واحد تولیدی

✔
✔
✔
✔
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بندرعباس

تمامی شهرستانهای استان
تمامی شهرستانهای استان

تمامی شهرستانهای استان

فصل چهارم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار دانشبنیان و در راستای ارتقاء بهرهوری

اولویت سطح دو
رسته سرمایه گذاری

کشاورزی
صنعت

انرژی و زیرساخت

نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

ایجاد نخلستانهای پیشرفته و نوین

حاجی آباد

تولید علوفه و نهادههای دامی

تمامی شهرستانهای استان

تولید گیاهان شور پسند

ایجاد گلخانههای هیدروپونیک

کارخانه ریختهگری ،قالبسازی و قطعهسازی صنعتی
احداث تصفیه خانه فاضالب کوچکمقیاس

جاسک ،سیریک ،میناب ،بندرعباس ،خمیر ،پارسیان ،لنگه
تمامی شهرستانهای استان
تمامی شهرستانهای استان
تمامی شهرستانهای استان
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فصل چهارم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار دانشبنیان و در راستای ارتقاء بهرهوری

اولویت سطح سه
رسته سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

گردشگری و صنایع دستی

ایجاد سوپر مارکت دریایی

نوار ساحلی جزایر

صنعت
انرژی و زیرساخت

ایجاد تأسیسات آب شیرین کن با ظرفیت حداقل  100هزار مترمکعب در روز)

مسکن و امالک

ساخت مجتمع های مسکونی سبز و هوشمند

شیالت
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تولید محصوالت در صنایع با فناوری باال منطبق با تعریف و طبقه بندی شدت فناوری  OECDمانند هواپیما،
ماشینآالت اداری و حسابداری و محاسباتی ،تجهیزات رادیویی و تلویزیونی و ارتباطی ،ابزار دقیق و اپتیکی
تولید جلبک های میکرو و ماکرو

تمامی شهرستان های استان
جاسک و سیریک
نوار ساحلی

تمامی شهرستان های استان

فصل پنجم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار در جزایر

فص پنج
ل م
فهرست طرحاهی سرماهیگذا ری اولویتدار رد جزاری
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فصل پنجم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار در جزایر

اولویت سطح یک
رسته سرمایه گذاری

گردشگری و صنایع دستی

نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

سایت تفریحات آبی و ورزشهای دریایی

جاسک ،سیریک ،بندرلنگه ،جزایر استان

احداث رستوران دریایی

نوار ساحلی و جزایر

احداث مارینا

احداث هتل و اقامتگاه دریایی

نوار ساحلی و جزایر
نوار ساحلی و جزایر

اولویت سطح سه
رسته سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذاری

شهرستان های محل سرمایه گذاری

گردشگری و صنایع دستی

ایجاد سوپرمارکت دریایی

نوار ساحلی و جزایر

شیالت
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تولید خیار دریایی

نوار ساحلی و جزایر

فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

فص شش
ل م
ت
ک
ف
ه
ش
س
فهرست طرحاهی سرماهیگذا ری اولویتدار هب یک ر تان
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فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

 .1شهرستان بستک
اولویت سطح یک
رسته سرمایهگذاری

دام و طیور
کشاورزی

گردشگری و صنایع دستی

صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی
معادن

نوع سرمایه گذاری

تولید تخم نطفهدار

تولید جوجه یک روزه

ایجاد گلخانه هوشمند با ابعاد حداقل  10هکتار

ایجاد واحدهای مدیریت زنجیره ارزش صنایع دستی با حداقل  50نفر کارکن
کارخانه تولید غذای آماده کنسروی
توسعه معادن فلزی کوچکمقیاس

توسعه معادن غیرفلزی کوچکمقیاس

تولید تجهیزات ارتقاء بهرهوری آب (*دانش بنیان)

سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری منابع آب (*دانش بنیان)

آموزش و خدمات نرم افزاری

ایجاد شرکتهای ارتقاء بهرهوری تولید (سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری تولید) (*دانش بنیان)
آموزش و خدمات افزایش بهرهوری کشاورزی (*دانش بنیان)
ایجاد شرکتهای توسعه سرمایهگذاری (*( )IDPدانش بنیان)
ایجاد شرکتهای توسعه صادرات (*دانش بنیان)
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فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

آموزش و خدمات نرم افزاری

سرمایهگذاریهای مبتنی بر بهرهوری انرژی دارای ویژگیهای زیر*( :دانش بنیان)

✔
✔ ✔بهرهوری مصرف انرژی ساالنه حداقل  500تن معادل نفت
✔ ✔بهرهوری قابل اعمال در تأسیسات تولیدی موجود
✔ ✔صرفهجویی در انرژی حداقل  15درصد در هر واحد تولیدی
✔بهرهوری کارخانههای تولیدی

نفت و گاز
انرژی و زیرساخت

سولفورزدایی از سوختهای فسیلی (*دانش بنیان)

احداث سدهای مخزنی به تفکیک زیر:
 -1سد دهنگ (با حجم مخزن  2میلیون مترمکعب)
 -2سد کوخرد (با حجم مخزن  2میلیون مترمکعب)
اولویت سطح دو

رسته سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذاری

ایجاد نخلستانهای پیشرفته و نوین (*دانش بنیان)
کشاورزی

تولید علوفه و نهادههای دامی (*دانش بنیان)

ایجاد گلخانههای هیدروپونیک (*دانش بنیان)
ایجاد گلخانههای ایروپونیک (*دانش بنیان)

صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی

کارخانه تولید غذای دام و طیور

فرآوری محصوالت شترمرغ و سایر ماکیان
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فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

دام و طیور
گردشگری و صنایع دستی
فرهنگ ،هنر و ورزش
بهداشت ،درمان و سالمت
آموزش و خدمات نرم افزاری

پرورش شترمرغ
پرورش قرقاول

ایجاد شرکتهای خدمات گردشگری

ایجاد سینما ،فرهنگسراها و سالنهای اجتماع

ایجاد مجتمعهای چندمنظوره ورزشی با حداقل  5رشته ورزشی متنوع
ایجاد درمانگاههای خصوصی
ایجاد بیمارستان خصوصی (در بندرعباس ،صرف ًا گردشگری سالمت)
احداث مرکز باروری و نازایی

آموزش تعمیرات شناورهای دریایی
ایجاد مجتمع نمایشگاهی

تولید ساندویچ پنلهای سردخانهای
کارخانه تولید کانتینر

تولید تجهیزات فلزی گلخانهای

صنعت

تولید تجهیزات برودتی و حرارتی گلخانهای
تولید کابل دریایی

تولید فرآوردههای آرایشی و بهداشتی

ایجاد کارخانه تولید کانتیرهای یخچالدار

کارخانه ریختهگری ،قالبسازی و قطعهسازی صنعتی (*دانش بنیان)
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فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

انرژی و زیرساخت
مسکن و امالک

احداث تصفیه خانه فاضالب کوچکمقیاس (*دانش بنیان)
احداث مجتمعها و مالهای تجاری

اولویت سطح سه
رسته سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذاری

کارخانه تولید داروهای شیمیایی

بهداشت ،درمان و سالمت

احداث مراکز مراقبت و سالمتی سالمندان/معلوالن با ظرفیت  100نفر به باال

گردشگری و صنایع دستی

احداث هتل شیشهای

آموزش و خدمات نرم افزاری
صنعت

ساخت و تعمیر تجهیزات پزشکی

تشکیل شرکت سهامی عام تولیدی و خدماتی

آموزشهای هواپیمایی (ساخت ،تعمیر و نگهداری)

تولید محصوالت در صنایع با فناوری باال منطبق با تعریف و طبقه بندی شدت فناوری  OECDمانند هواپیما ،ماشینآالت اداری و
حسابداری و محاسباتی ،تجهیزات رادیویی و تلویزیونی و ارتباطی ،ابزار دقیق و اپتیکی (*دانش بنیان)

انرژی و زیرساخت

تولید توربین و ژنراتور مربوط به تولید انرژی و ساخت موتور

مسکن و امالک

ساخت مجتمعهای مسکونی سبز و هوشمند (*دانش بنیان)

شیالت

پروش ماهیان گرمابی

دام و طیور

مرکز اصالح نژاد و پالککوبی
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فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

فهرست اراضی قابل واگذاری به فرصتهای سرمایهگذاری اولویتدار در شهرستان بستک
نوع ماده معدني

نام معدن

مساحت معدن (کیلومترمربع)

ذخیره قطعی معدن (تن)

ذخیره احتمالی معدن (تن)

میزان استخراج سالیانه

سنگ الشه

نگین پای تاوه

1.5981

10,650,000

2,000,000

120,000

مارن

مخلوط کوهی
سنگ آهن
خاک رس

0.479

0.8201
0.20

خاک صنعتی

1.070

خاک سرخ

5.4817

نمک سنگی

3.9956

مخلوط کوهی

0.5000

سنگ گچ

1.9973

مارن رسی
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مارن غربی بستک

3.871

1.1958

2,970,000

4,000,000

120,000

فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

 .2شهرستان بشاگرد
اولویت سطح یک
رسته سرمایهگذاری

نوع سرمایه گذاری

کشاورزی

ایجاد گلخانه هوشمند با ابعاد حداقل  10هکتار

صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی
بهداشت ،درمان و سالمت
معادن
نفت و گاز
گردشگری و صنایع دستی

کارخانه تولید غذای آماده کنسروی
احداث داروخانه

توسعه معادن فلزی کوچکمقیاس

توسعه معادن غیرفلزی کوچکمقیاس

سولفورزدایی از سوختهای فسیلی (*دانش بنیان)
احداث مارینا

ایجاد واحدهای مدیریت زنجیره ارزش صنایع دستی با حداقل  50نفر کارکن
تولید تجهیزات ارتقاء بهرهوری آب (*دانش بنیان)

سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری منابع آب (*دانش بنیان)

آموزش و خدمات نرم افزاری

ایجاد شرکتهای ارتقاء بهرهوری تولید (سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری تولید) (*دانش بنیان)
آموزش و خدمات افزایش بهرهوری کشاورزی (*دانش بنیان)
ایجاد شرکتهای توسعه سرمایهگذاری (*( )IDPدانش بنیان)
ایجاد شرکتهای توسعه صادرات (*دانش بنیان)
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فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

آموزش و خدمات نرم افزاری

سرمایهگذاریهای مبتنی بر بهرهوری انرژی دارای ویژگیهای زیر*( :دانش بنیان)

✔
✔ ✔بهرهوری مصرف انرژی ساالنه حداقل  500تن معادل نفت
✔ ✔بهرهوری قابل اعمال در تأسیسات تولیدی موجود
✔ ✔صرفهجویی در انرژی حداقل  15درصد در هر واحد تولیدی
✔بهرهوری کارخانههای تولیدی

اولویت سطح دو
رسته سرمایه گذاری

تولید علوفه و نهادههای دامی (*دانش بنیان)

کشاورزی

ایجاد گلخانههای هیدروپونیک (*دانش بنیان)

صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی

کارخانه تولید غذای دام و طیور

گردشگری و صنایع دستی

57

نوع سرمایه گذاری

ایجاد گلخانههای ایروپونیک (*دانش بنیان)
ایجاد شرکتهای خدمات گردشگری
کارخانه تولید دارو با پایه گیاهی

بهداشت ،درمان و سالمت

ایجاد درمانگاههای خصوصی
ایجاد بیمارستان خصوصی (در بندرعباس ،صرف ًا گردشگری سالمت)

انرژی و زیرساخت

احداث تصفیه خانه فاضالب کوچکمقیاس (*دانش بنیان)

احداث مرکز باروری و نازایی

فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

فرهنگ ،هنر و ورزش
مسکن و امالک
آموزش و خدمات نرم افزاری

ایجاد سینما ،فرهنگسراها و سالنهای اجتماع

ایجاد مجتمعهای چندمنظوره ورزشی با حداقل  5رشته ورزشی متنوع
احداث مجتمعها و مالهای تجاری

آموزش تعمیرات شناورهای دریایی
ایجاد مجتمع نمایشگاهی

تولید ساندویچ پنلهای سردخانهای
کارخانه تولید کانتینر

صنعت

تولید تجهیزات فلزی گلخانهای

تولید تجهیزات برودتی و حرارتی گلخانهای
تولید فرآوردههای آرایشی و بهداشتی

ایجاد کارخانه تولید کانتیرهای یخچالدار

انرژی و زیرساخت
مسکن و امالک

کارخانه ریختهگری ،قالبسازی و قطعهسازی صنعتی (*دانش بنیان)
احداث تصفیه خانه فاضالب کوچکمقیاس (*دانش بنیان)
احداث مجتمعها و مالهای تجاری
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فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

اولویت سطح سه
رسته سرمایه گذاری

کارخانه تولید داروهای شیمیایی

بهداشت ،درمان و سالمت

احداث مراکز مراقبت و سالمتی سالمندان/معلوالن با ظرفیت  100نفر به باال

گردشگری و صنایع دستی

احداث هتل شیشهای

آموزش و خدمات نرم افزاری
صنعت

ساخت و تعمیر تجهیزات پزشکی

تشکیل شرکت سهامی عام تولیدی و خدماتی

آموزشهای هواپیمایی (ساخت ،تعمیر و نگهداری)

تولید محصوالت در صنایع با فناوری باال منطبق با تعریف و طبقه بندی شدت فناوری  OECDمانند هواپیما ،ماشینآالت
اداری و حسابداری و محاسباتی ،تجهیزات رادیویی و تلویزیونی و ارتباطی ،ابزار دقیق و اپتیکی (*دانش بنیان)

انرژی و زیرساخت

تولید توربین و ژنراتور مربوط به تولید انرژی و ساخت موتور

مسکن و امالک

ساخت مجتمعهای مسکونی سبز و هوشمند (*دانش بنیان)

شیالت

پروش ماهیان گرمابی

دام و طیور
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نوع سرمایه گذاری

مرکز اصالح نژاد و پالککوبی

فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

فهرست اراضی قابل واگذاری به فرصتهای سرمایهگذاری اولویتدار در شهرستان بشاگرد
نوع ماده معدني

مساحت معدن (کیلومترمربع)

مخلوط کوهی

0.4900

خاک صنعتی

3.4766

کرومیت
منگنز

13.573

39.5162
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فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

 .3شهرستان بندر خمیر
اولویت سطح یک
رسته سرمایهگذاری

نوع سرمایه گذاری

کشاورزی

ایجاد گلخانه هوشمند با ابعاد حداقل  10هکتار

صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی
معادن

کارخانه تولید غذای آماده کنسروی

کارخانه صنایع تبدیلی و فرآوری گوجه فرنگی
توسعه معادن فلزی کوچکمقیاس

توسعه معادن غیرفلزی کوچکمقیاس
احداث مارینا

گردشگری و صنایع دستی

احداث رستوران دریایی

احداث هتل و اقامتگاه دریایی

ایجاد واحدهای مدیریت زنجیره ارزش صنایع دستی با حداقل  50نفر کارکن
تولید تجهیزات ارتقاء بهرهوری آب (*دانش بنیان)

سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری منابع آب (*دانش بنیان)

آموزش و خدمات نرم افزاری

ایجاد شرکتهای ارتقاء بهرهوری تولید (سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری تولید) (*دانش بنیان)
آموزش و خدمات افزایش بهرهوری کشاورزی (*دانش بنیان)
ایجاد شرکتهای توسعه سرمایهگذاری (*( )IDPدانش بنیان)
ایجاد شرکتهای توسعه صادرات (*دانش بنیان)
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فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

آموزش و خدمات نرم افزاری

سرمایهگذاریهای مبتنی بر بهرهوری انرژی دارای ویژگیهای زیر*( :دانش بنیان)

✔
✔ ✔بهرهوری مصرف انرژی ساالنه حداقل  500تن معادل نفت
✔ ✔بهرهوری قابل اعمال در تأسیسات تولیدی موجود
✔ ✔صرفهجویی در انرژی حداقل  15درصد در هر واحد تولیدی
✔بهرهوری کارخانههای تولیدی

شیالت
حمل و نقل و خدمات بندری
نفت و گاز

پرورش میگو به روش متراکم و فوق متراکم

تولید گونه بومی ماهیان قابل پرورش در قفس
پرورش کرم خونی

ساخت و تجهیز اسکله

ساخت و تجهیز بنادر غیردولتی

سولفورزدایی از سوختهای فسیلی (*دانش بنیان)
اولویت سطح دو

رسته سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذاری

تولید گیاهان شور پسند (*دانش بنیان)

کشاورزی

تولید علوفه و نهادههای دامی (*دانش بنیان)

ایجاد گلخانههای هیدروپونیک (*دانش بنیان)
ایجاد گلخانههای ایروپونیک (*دانش بنیان)
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صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی

کارخانه تولید غذای دام و طیور

بهداشت ،درمان و سالمت

ایجاد درمانگاههای خصوصی
ایجاد بیمارستان خصوصی (در بندرعباس ،صرف ًا گردشگری سالمت)

گردشگری و صنایع دستی

انرژی و زیرساخت
فرهنگ ،هنر و ورزش
مسکن و امالک
آموزش و خدمات نرم افزاری

ایجاد شرکتهای خدمات گردشگری

احداث مرکز باروری و نازایی

احداث تصفیه خانه فاضالب کوچکمقیاس (*دانش بنیان)
ایجاد سینما ،فرهنگسراها و سالنهای اجتماع
ایجاد مجتمعهای چندمنظوره ورزشی با حداقل  5رشته ورزشی متنوع
احداث مجتمعها و مالهای تجاری
آموزش تعمیرات شناورهای دریایی
ایجاد مجتمع نمایشگاهی
تولید ساندویچ پنلهای سردخانهای
کارخانه تولید کانتینر
تولید تجهیزات فلزی گلخانهای

صنعت

تولید تجهیزات برودتی و حرارتی گلخانهای
تولید کابل دریایی
تولید فرآوردههای آرایشی و بهداشتی
ایجاد کارخانه تولید کانتیرهای یخچالدار
کارخانه ریختهگری ،قالبسازی و قطعهسازی صنعتی (*دانش بنیان)
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فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

اولویت سطح سه
رسته سرمایه گذاری

بهداشت ،درمان و سالمت
گردشگری و صنایع دستی
آموزش و خدمات نرم افزاری
صنعت

نوع سرمایه گذاری

کارخانه تولید داروهای شیمیایی

احداث مراکز مراقبت و سالمتی سالمندان/معلوالن با ظرفیت  100نفر به باال
ساخت و تعمیر تجهیزات پزشکی
احداث هتل شیشهای

ایجاد سوپرمارکت دریایی (*دانش بنیان)

تشکیل شرکت سهامی عام تولیدی و خدماتی

آموزشهای هواپیمایی (ساخت ،تعمیر و نگهداری)

تولید محصوالت در صنایع با فناوری باال منطبق با تعریف و طبقه بندی شدت فناوری  OECDمانند هواپیما ،ماشینآالت
اداری و حسابداری و محاسباتی ،تجهیزات رادیویی و تلویزیونی و ارتباطی ،ابزار دقیق و اپتیکی (*دانش بنیان)

انرژی و زیرساخت

تولید توربین و ژنراتور مربوط به تولید انرژی و ساخت موتور

شیالت

پروش ماهیان گرمابی
تولید خیار دریایی

دام و طیور

مسکن و امالک

تولید جلبکهای میکرو و ماکرو (*دانش بنیان)

مرکز اصالح نژاد و پالککوبی

ساخت مجتمعهای مسکونی سبز و هوشمند (*دانش بنیان)
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فهرست اراضی قابل واگذاری به فرصتهای سرمایهگذاری اولویتدار در شهرستان بندر خمیر
نوع ماده معدني

نام معدن

مساحت معدن (کیلومترمربع)

ذخیره قطعی معدن (تن)

ذخیره احتمالی معدن (تن)

میزان استخراج سالیانه

مخلوط کوهی

برکه سلطان

0.3943

1,300,000

2,500,000

120,000

مخلوط کوهی

آرابی

0.5001

950,000

سنگ الشه

آرابی

مارن

مخلوط کوهی
مخلوط کوهی
سنگ گچ

سنگ آهن

مخلوط کوهی
مخلوط کوهی
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روئیدر

2.8307

نگین نیمه کار

1.4406

دردانه درگور

0.9923

خاک سرخ گری شیخ

2.7233
0.2913
1.7854
9.6234
0.5027
0.1062

45,600,000

24,400,000

120,000

1,260,000

200,000

120,000

3,012,240

753,060

1,450,000

650,000

4,350,000

120,000
120,000
120,000
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 .4شهرستان بندرعباس
اولویت سطح یک
رسته سرمایهگذاری

نوع سرمایه گذاری

کشاورزی

ایجاد گلخانه هوشمند با ابعاد حداقل  10هکتار

صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی
معادن
نفت و گاز
گردشگری و صنایع دستی

کارخانه تولید غذای آماده کنسروی

کارخانه صنایع تبدیلی و فرآوری پیاز
توسعه معادن فلزی کوچکمقیاس

توسعه معادن غیرفلزی کوچکمقیاس

سولفورزدایی از سوختهای فسیلی (*دانش بنیان)
احداث مارینا

احداث رستوران دریایی

احداث هتل و اقامتگاه دریایی

ایجاد واحدهای مدیریت زنجیره ارزش صنایع دستی با حداقل  50نفر کارکن
تولید تجهیزات ارتقاء بهرهوری آب (*دانش بنیان)

سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری منابع آب (*دانش بنیان)

آموزش و خدمات نرم افزاری

ایجاد شرکتهای ارتقاء بهرهوری تولید (سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری تولید) (*دانش بنیان)
آموزش و خدمات افزایش بهرهوری کشاورزی (*دانش بنیان)
ایجاد شرکتهای توسعه سرمایهگذاری (*( )IDPدانش بنیان)
ایجاد شرکتهای توسعه صادرات (*دانش بنیان)
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آموزش و خدمات نرم افزاری

سرمایهگذاریهای مبتنی بر بهرهوری انرژی دارای ویژگیهای زیر*( :دانش بنیان)

✔
✔ ✔بهرهوری مصرف انرژی ساالنه حداقل  500تن معادل نفت
✔ ✔بهرهوری قابل اعمال در تأسیسات تولیدی موجود
✔ ✔صرفهجویی در انرژی حداقل  15درصد در هر واحد تولیدی
✔بهرهوری کارخانههای تولیدی

شیالت

پرورش میگو به روش متراکم و فوق متراکم

تولید گونه بومی ماهیان قابل پرورش در قفس
پرورش کرم خونی

ایجاد خط حمل و نقل هوایی اختصاصی استان برای بار و مسافر
ساخت و تجهیز اسکله

ساخت و تجهیز بنادر غیردولتی

حمل و نقل و خدمات بندری

ایجاد کارگاه ساخت شناورهای گردشگری و تفریحی
جرثقیل  140تنی بندری (صرف ًا در اسکله شهید رجایی)

ایجاد تجهیزات تخلیه و بارگیری مکانیزه برای حمل یکسره کاال
کشتی سازی (صرف ًا در منطقه ویژه صنایع کشتی سازی)
تولید سیستمهای ناوبری دریایی (*دانشبنیان)
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تولید برق از طریق انرژی خورشیدی (*دانش بنیان)

انرژی و زیرساخت

تولید برق مبتنی بر گرمای اتالفی و تولید برق از طریق تأسیسات بازیافت حرارت (به استثنای نیروگاههای تولید برق
مبتنی بر گاز طبیعی)
نیروگاه حرارتی و سیکل ترکیبی (کوچک مقیاس  /بزرگ مقیاس)
احداث سد مخزنی زروکان (با حجم مخزن  4میلیون مترمکعب)

اولویت سطح دو
رسته سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذاری

تولید گیاهان شور پسند (*دانش بنیان)

کشاورزی
صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی
گردشگری و صنایع دستی
فرهنگ ،هنر و ورزش
بهداشت ،درمان و سالمت

تولید علوفه و نهادههای دامی (*دانش بنیان)

ایجاد گلخانههای هیدروپونیک (*دانش بنیان)
ایجاد گلخانههای ایروپونیک (*دانش بنیان)
کارخانه تولید غذای دام و طیور

ایجاد شرکتهای خدمات گردشگری

ایجاد سینما ،فرهنگسراها و سالنهای اجتماع

ایجاد مجتمعهای چندمنظوره ورزشی با حداقل  5رشته ورزشی متنوع
ایجاد بیمارستان خصوصی (در بندرعباس ،صرف ًا گردشگری سالمت)
احداث مرکز باروری و نازایی
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آموزش و خدمات نرم افزاری

آموزش تعمیرات شناورهای دریایی
ایجاد مجتمع نمایشگاهی
کارگاههای نوین تعمیر شناورهای دریایی
تولید ساندویچ پنلهای سردخانهای
کارخانه تولید کانتینر
تولید تجهیزات فلزی گلخانهای

صنعت

تولید تجهیزات برودتی و حرارتی گلخانهای
تولید کابل دریایی
تولید فرآوردههای آرایشی و بهداشتی
ایجاد کارخانه تولید کانتیرهای یخچالدار
کارخانه ریختهگری ،قالبسازی و قطعهسازی صنعتی (*دانش بنیان)
ایجاد کارگاه ساخت کشتی پشتیبان صیادی

حمل و نقل و خدمات بندری

ایجاد سیستم حمل و نقل ریلی مسافر از بندرعباس به بندر شهید رجایی
ایجاد سیستمهای مکانیزه انبارداری
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انرژی و زیرساخت

احداث تصفیه خانه فاضالب کوچکمقیاس (*دانش بنیان)

مسکن و امالک

احداث مجتمعها و مالهای تجاری

فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

اولویت سطح سه
رسته سرمایه گذاری

بهداشت ،درمان و سالمت
گردشگری و صنایع دستی
آموزش و خدمات نرم افزاری
صنعت

نوع سرمایه گذاری

کارخانه تولید داروهای شیمیایی

احداث مراکز مراقبت و سالمتی سالمندان/معلوالن با ظرفیت  100نفر به باال
ساخت و تعمیر تجهیزات پزشکی
احداث هتل شیشهای

ایجاد سوپرمارکت دریایی (*دانش بنیان)

تشکیل شرکت سهامی عام تولیدی و خدماتی

آموزشهای هواپیمایی (ساخت ،تعمیر و نگهداری)

تولید محصوالت در صنایع با فناوری باال منطبق با تعریف و طبقه بندی شدت فناوری  OECDمانند هواپیما ،ماشینآالت
اداری و حسابداری و محاسباتی ،تجهیزات رادیویی و تلویزیونی و ارتباطی ،ابزار دقیق و اپتیکی (*دانش بنیان)
صنایع پایین دست آلومینیوم (تولید ورق ،فویل ،مقاطع ،پروفیل و)...

انرژی و زیرساخت

تولید توربین و ژنراتور مربوط به تولید انرژی و ساخت موتور

شیالت

پروش ماهیان گرمابی
تولید خیار دریایی

دام و طیور

مسکن و امالک

تولید جلبکهای میکرو و ماکرو (*دانش بنیان)

مرکز اصالح نژاد و پالککوبی

ساخت مجتمعهای مسکونی سبز و هوشمند (*دانش بنیان)
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فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

فهرست اراضی قابل واگذاری به فرصتهای سرمایهگذاری اولویتدار در شهرستان بندرعباس
نوع ماده معدني

نام معدن

مساحت معدن (کیلومترمربع)

ذخیره قطعی معدن (تن)

ذخیره احتمالی معدن (تن)

میزان استخراج سالیانه

مخلوط کوهی

کوه بلند قلعه قاضی

1.381

2,740,000

500,000

120,000

مخلوط کوهی
مخلوط کوهی
سنگ الشه آهکی
سنگ الشه ماسه ای

شمیل

سرزه شمیل
نیان 2

آب زمینو

0.8056

1,000,000

0.4886

11,550,000

2.602

2,000,000

3.002

مخلوط کوهی

آب شیرین

1.7261

1,250,000

سنگ الشه

جواهر گلوگاه

1.0457

2,250,000

سنگ الشه

نیان

مارن سیاهو

47,408,600

2.1253
3.212

1,000,000
1,500,000
4,000,000
1,875,000

99,000,000
3,375,000

120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000

نوع ماده معدني

مساحت معدن (کیلومترمربع)

نوع ماده معدني

مساحت معدن (کیلومترمربع)

نوع ماده معدني

مساحت معدن (کیلومترمربع)

نمک سنگی

0.2114
0.0924

سنگ آهن

14.2582

سنگ آهک

3.1021

سنگ آهک

6.0043

سنگ آهک

مخلوط کوهی

0.29

مخلوط کوهی

2.5363

مخلوط کوهی

0570/0

سنگ آهک

4.41

مارن

6.0029

مخلوط کوهی

4667/0

نمک سنگی

0.147

سنگ آهک

6.0042

مخلوط کوهی

0042/6

سنگ آهن

10.4745

مارن

1.3209

مخلوط کوهی

5755/2

سنگ آهک

4.80

مخلوط کوهی

0.4866

سنگ آهن
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1,890,000

500,000

120,000

5.40

فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

فهرست اراضی قابل واگذاری به فرصتهای سرمایهگذاری اولویتدار در شهرستان بندرعباس
* این اراضی متناسب با کاربری پیشین درنظر گرفته شده تخصیص داده میشود.

نوع کاربری اراضی

شهرستان

مساحت (مترمربع)

نوع کاربری اراضی

شهرستان

مساحت (مترمربع)

انبار کاال

دو راهی گچین

19988.32

زیربخش پرورش دام و طیور

خورچاه

1775

زیربخش کشاورزی

ایسین

6000

زیربخش پرورش دام و طیور

تخت

900

زیربخش آبزیپروری

گچین

4000000

زیربخش پرورش دام و طیور

ایسین

8600

زیربخش صنعت

قادهار

1000

زیربخش پرورش دام و طیور

چاهستان

2000

زیربخش معدن

سرخون

50000

زیربخش پرورش دام و طیور

گنو

2000

زیربخش پرورش دام و طیور

سرخون

16000

زیربخش پرورش دام و طیور

درگیر

5000

زیربخش پرورش دام و طیور

ایسین

12000

زیربخش پرورش دام و طیور

قلعه قاضی

1775

زیربخش پرورش دام و طیور

سرخون

1000

زیربخش پرورش دام و طیور

فین

10000

زیربخش پرورش دام و طیور

تازیان باال

1000

زیربخش پرورش دام و طیور

آبکهور تخت

5000

زیربخش پرورش دام و طیور

گنو

1000

زیربخش پرورش دام و طیور

بندرعباس

1720

زیربخش پرورش دام و طیور

تل سورو

2316

زیربخش پرورش دام و طیور

گنو

2500

زیربخش پرورش دام و طیور

بندرعباس

2000

زیربخش پرورش دام و طیور

گربند -بندرعباس

5000

زیربخش پرورش دام و طیور

گنو

5000

زیربخش پرورش دام و طیور

تخت

26103.1

زیربخش پرورش دام و طیور

تخت

15750

زیربخش پرورش دام و طیور

سرزه خاروک

1000

زیربخش پرورش دام و طیور بندرعباس -هورمودر

1080

زیربخش پرورش دام و طیور

چاه فعله

8000

زیربخش پرورش دام و طیور

خورچاه

1775

زیربخش گردشگری

بندرعباس

25283

زیربخش معدن

تخت

15000

زیربخش صنعت

قلعه قاضی

20000

زیربخش صنایع دستی

خور چاه

3000

زیربخش معدن

سیاهو

15000

زیربخش معدن

پاقالتان پایین

10000
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فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

فهرست اراضی قابل واگذاری به فرصتهای سرمایهگذاری اولویتدار در شهرستان بندرعباس
* این زمینها متناسب با کاربری پیشین درنظر گرفته شده تخصیص داده میشود.
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نوع کاربری اراضی

شهرستان

مساحت (مترمربع)

نوع کاربری اراضی

شهرستان

مساحت (مترمربع)

زیربخش گردشگری

شهرو

416002

زیربخش پرورش دام و طیور

خورچاه

1775

زیربخش گردشگری

ایسین

3500

زیربخش پرورش دام و طیور

چوچ

4266

زیربخش معدن

بندرعباس

918270

زیربخش پرورش دام و طیور

تخت

3474

زیربخش پرورش دام و طیور

گنو

1000

زیربخش پرورش دام و طیور

تخت

21330

زیربخش معدن

گچین پایین

20000

زیربخش پرورش دام و طیور

خورچاه

1775

زیربخش پرورش دام و طیور

دزک

1200

زیربخش پرورش دام و طیور

خورچاه

1775

بنوبند

2200

زیربخش صنعت

شمجو

86/3121

زیربخش معدن

نانگ

15000

زیربخش پرورش دام و طیور

تخت

28440

زیربخش معدن

شمیل

15000

زیربخش پرورش دام و طیور

دشت امام

2500

زیربخش پرورش دام و طیور

سیاهو

11600

زیربخش پرورش دام و طیور

خورچاه

66538

زیربخش آبزیپروری

هرمز

70000

زیربخش آبزیپروری

هرمز

11433

زیربخش آبزیپروری

چاه فعله

2992266

زیربخش پرورش دام و طیور

خورچاه

1775

زیربخش پرورش دام و طیور

کهتک فین

1500
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 .5شهرستان بندر لنگه
اولویت سطح یک
رسته سرمایهگذاری

نوع سرمایه گذاری

کشاورزی

ایجاد گلخانه هوشمند با ابعاد حداقل  10هکتار

صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی
معادن
نفت و گاز
گردشگری و صنایع دستی

کارخانه تولید غذای آماده کنسروی
توسعه معادن فلزی کوچکمقیاس

توسعه معادن غیرفلزی کوچکمقیاس

سولفورزدایی از سوختهای فسیلی (*دانش بنیان)
احداث مارینا

احداث رستوران دریایی

احداث هتل و اقامتگاه دریایی

ایجاد واحدهای مدیریت زنجیره ارزش صنایع دستی با حداقل  50نفر کارکن
تولید تجهیزات ارتقاء بهرهوری آب (*دانش بنیان)

سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری منابع آب (*دانش بنیان)

آموزش و خدمات نرم افزاری

ایجاد شرکتهای ارتقاء بهرهوری تولید (سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری تولید) (*دانش بنیان)
آموزش و خدمات افزایش بهرهوری کشاورزی (*دانش بنیان)
ایجاد شرکتهای توسعه سرمایهگذاری (*( )IDPدانش بنیان)
ایجاد شرکتهای توسعه صادرات (*دانش بنیان)
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فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

آموزش و خدمات نرم افزاری

سرمایهگذاریهای مبتنی بر بهرهوری انرژی دارای ویژگیهای زیر*( :دانش بنیان)

✔
✔ ✔بهرهوری مصرف انرژی ساالنه حداقل  500تن معادل نفت
✔ ✔بهرهوری قابل اعمال در تأسیسات تولیدی موجود
✔ ✔صرفهجویی در انرژی حداقل  15درصد در هر واحد تولیدی
✔بهرهوری کارخانههای تولیدی

پرورش میگو به روش متراکم و فوق متراکم

شیالت

تولید گونه بومی ماهیان قابل پرورش در قفس

پرورش ماهی در قفس به ظرفیت تولید حداقل هزار تن
* ظرفیت شناسایی شده فعلی در شهرستان 10 :هزار تن

پرورش کرم خونی

حمل و نقل و خدمات بندری

75

ساخت و تجهیز بنادر غیردولتی
ساخت و تجهیز اسکله

فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

اولویت سطح دو
رسته سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذاری

تولید گیاهان شور پسند (*دانش بنیان)

کشاورزی
صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی
گردشگری و صنایع دستی
فرهنگ ،هنر و ورزش

تولید علوفه و نهادههای دامی (*دانش بنیان)

ایجاد گلخانههای هیدروپونیک (*دانش بنیان)
ایجاد گلخانههای ایروپونیک (*دانش بنیان)
کارخانه تولید غذای دام و طیور

ایجاد شرکتهای خدمات گردشگری
گردشگری کشاورزی

ایجاد سینما ،فرهنگسراها و سالنهای اجتماع

ایجاد مجتمعهای چندمنظوره ورزشی با حداقل  5رشته ورزشی متنوع

بهداشت ،درمان و سالمت

ایجاد درمانگاههای خصوصی
ایجاد بیمارستان خصوصی (در بندرعباس ،صرف ًا گردشگری سالمت)

انرژی و زیرساخت

احداث تصفیه خانه فاضالب کوچکمقیاس (*دانش بنیان)

مسکن و امالک

آموزش و خدمات نرم افزاری

احداث مرکز باروری و نازایی

احداث مجتمعها و مالهای تجاری

آموزش تعمیرات شناورهای دریایی
ایجاد مجتمع نمایشگاهی
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فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

تولید ساندویچ پنلهای سردخانهای
کارخانه تولید کانتینر
تولید تجهیزات فلزی گلخانهای
صنعت

تولید تجهیزات برودتی و حرارتی گلخانهای
تولید کابل دریایی
تولید فرآوردههای آرایشی و بهداشتی
ایجاد کارخانه تولید کانتیرهای یخچالدار
کارخانه ریختهگری ،قالبسازی و قطعهسازی صنعتی (*دانش بنیان)
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فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

اولویت سطح سه
رسته سرمایه گذاری

بهداشت ،درمان و سالمت
گردشگری و صنایع دستی
آموزش و خدمات نرم افزاری
صنعت

نوع سرمایه گذاری

کارخانه تولید داروهای شیمیایی

احداث مراکز مراقبت و سالمتی سالمندان/معلوالن با ظرفیت  100نفر به باال
ساخت و تعمیر تجهیزات پزشکی
احداث هتل شیشهای

ایجاد سوپرمارکت دریایی (*دانش بنیان)

تشکیل شرکت سهامی عام تولیدی و خدماتی

آموزشهای هواپیمایی (ساخت ،تعمیر و نگهداری)

تولید محصوالت در صنایع با فناوری باال منطبق با تعریف و طبقه بندی شدت فناوری  OECDمانند هواپیما ،ماشینآالت
اداری و حسابداری و محاسباتی ،تجهیزات رادیویی و تلویزیونی و ارتباطی ،ابزار دقیق و اپتیکی (*دانش بنیان)

انرژی و زیرساخت

تولید توربین و ژنراتور مربوط به تولید انرژی و ساخت موتور

شیالت

پروش ماهیان گرمابی
تولید خیار دریایی

دام و طیور

مسکن و امالک

تولید جلبکهای میکرو و ماکرو (*دانش بنیان)

مرکز اصالح نژاد و پالککوبی

ساخت مجتمعهای مسکونی سبز و هوشمند (*دانش بنیان)
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فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

فهرست اراضی قابل واگذاری به فرصتهای سرمایهگذاری اولویتدار در شهرستان بندر لنگه
نوع ماده معدني

نام معدن

مساحت معدن (کیلومترمربع)

ذخیره قطعی معدن (تن)

ذخیره احتمالی معدن (تن)

میزان استخراج سالیانه

مخلوط کوهی

صدف گزیر

0.0701

1,500,000

2,000,000

120,000

سنگ گچ
سنگ الشه
سنگ الشه
سنگ گچ
مخلوط کوهی

مهران

چاه درویش
شیبکوه

جنوب 1
شکرو

2.5001
3.2074
0.1997
5.3148
5.0891

3,126,000
400,000

22,207,000
1,700,000

نوع ماده معدني

مساحت معدن (کیلومترمربع)

سنگ آهن

0.805

سنگ گچ
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11,200,000

3.3962

سنگ گچ

0.7642

خاک سرخ

1.0100

مخلوط کوهی

0.4900

سنگ الشه

0.1889

مخلوط کوهی

0.1532

نمک سنگی

0.2399

سنگ الشه

0.3299

16,800,000
4,688,622
600,000

33,300,000
2,550,000

200,000
120,000
80,000

200,000
120,000

فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

فهرست اراضی قابل واگذاری به فرصتهای سرمایهگذاری اولویتدار در شهرستان بندر لنگه
* این اراضی متناسب با کاربری پیشین درنظر گرفته شده تخصیص داده میشود.
نوع کاربری اراضی

شهرستان

مساحت (مترمربع)

زیربخش کشاورزی

لمزان

14433

سایه خوش

25000

زیربخش آبزیپروری

سایه خوش

25000

زیربخش پرورش دام و طیور

بندر ملو

1000

زیربخش گردشگری

پدل

3000

زیربخش صنایع دستی

بندرلنگه

3000

زیربخش پرورش دام و طیور

راهدار

52500

زیربخش صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی

بندر معلم

2000

زیربخش معدن

بندر بستانه

2000

زیربخش صنایع دستی

بستانه

3000

زیربخش پرورش دام و طیور

بارچاه

2000

زیربخش پرورش دام و طیور

کوهیج

8000

زیربخش صنعت

حمیران

15000

زیربخش انرژی و زیرساخت

بندرشناس

900

زیربخش آبزیپروری
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 .6شهرستان پارسیان
اولویت سطح یک
رسته سرمایهگذاری

نوع سرمایه گذاری

کشاورزی

ایجاد گلخانه هوشمند با ابعاد حداقل  10هکتار

صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی
معادن

کارخانه تولید غذای آماده کنسروی

کارخانه صنایع تبدیلی و فرآوری گوجه فرنگی
توسعه معادن فلزی کوچکمقیاس

توسعه معادن غیرفلزی کوچکمقیاس

سایت تفریحات آبی و ورزشهای دریایی (*جزایر)
گردشگری و صنایع دستی

احداث مارینا

احداث رستوران دریایی

احداث هتل و اقامتگاه دریایی

ایجاد واحدهای مدیریت زنجیره ارزش صنایع دستی با حداقل  50نفر کارکن
تولید تجهیزات ارتقاء بهرهوری آب (*دانش بنیان)

سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری منابع آب (*دانش بنیان)

آموزش و خدمات نرم افزاری

ایجاد شرکتهای ارتقاء بهرهوری تولید (سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری تولید) (*دانش بنیان)
آموزش و خدمات افزایش بهرهوری کشاورزی (*دانش بنیان)
ایجاد شرکتهای توسعه سرمایهگذاری (*( )IDPدانش بنیان)
ایجاد شرکتهای توسعه صادرات (*دانش بنیان)
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آموزش و خدمات نرم افزاری

سرمایهگذاریهای مبتنی بر بهرهوری انرژی دارای ویژگیهای زیر*( :دانش بنیان)

✔
✔ ✔بهرهوری مصرف انرژی ساالنه حداقل  500تن معادل نفت
✔ ✔بهرهوری قابل اعمال در تأسیسات تولیدی موجود
✔ ✔صرفهجویی در انرژی حداقل  15درصد در هر واحد تولیدی
✔بهرهوری کارخانههای تولیدی

شیالت
حمل و نقل و خدمات بندری
نفت و گاز

پرورش میگو به روش متراکم و فوق متراکم

تولید گونه بومی ماهیان قابل پرورش در قفس
پرورش کرم خونی

ساخت و تجهیز بنادر غیردولتی
ساخت و تجهیز اسکله

سولفورزدایی از سوختهای فسیلی (*دانش بنیان)
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فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

اولویت سطح دو
رسته سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذاری

تولید گیاهان شور پسند (*دانش بنیان)

کشاورزی

تولید علوفه و نهادههای دامی (*دانش بنیان)

ایجاد گلخانههای هیدروپونیک (*دانش بنیان)
ایجاد گلخانههای ایروپونیک (*دانش بنیان)

صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی
گردشگری و صنایع دستی
فرهنگ ،هنر و ورزش

کارخانه تولید غذای دام و طیور

ایجاد شرکتهای خدمات گردشگری

ایجاد سینما ،فرهنگسراها و سالنهای اجتماع

ایجاد مجتمعهای چندمنظوره ورزشی با حداقل  5رشته ورزشی متنوع

بهداشت ،درمان و سالمت

ایجاد درمانگاههای خصوصی
ایجاد بیمارستان خصوصی (در بندرعباس ،صرف ًا گردشگری سالمت)

انرژی و زیرساخت

احداث تصفیه خانه فاضالب کوچکمقیاس (*دانش بنیان)

مسکن و امالک

آموزش و خدمات نرم افزاری
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تولید آلوئهورا و فرآوری آن

احداث مرکز باروری و نازایی

احداث مجتمعها و مالهای تجاری

آموزش تعمیرات شناورهای دریایی
ایجاد مجتمع نمایشگاهی

فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

تولید ساندویچ پنلهای سردخانهای
کارخانه تولید کانتینر
تولید تجهیزات فلزی گلخانهای
صنعت

تولید تجهیزات برودتی و حرارتی گلخانهای
تولید کابل دریایی
تولید فرآوردههای آرایشی و بهداشتی
ایجاد کارخانه تولید کانتیرهای یخچالدار
کارخانه ریختهگری ،قالبسازی و قطعهسازی صنعتی (*دانش بنیان)
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فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

اولویت سطح سه
رسته سرمایه گذاری

بهداشت ،درمان و سالمت
گردشگری و صنایع دستی
آموزش و خدمات نرم افزاری
صنعت

کارخانه تولید داروهای شیمیایی

احداث مراکز مراقبت و سالمتی سالمندان/معلوالن با ظرفیت  100نفر به باال
ساخت و تعمیر تجهیزات پزشکی
احداث هتل شیشهای

ایجاد سوپرمارکت دریایی (*دانش بنیان)

تشکیل شرکت سهامی عام تولیدی و خدماتی

آموزشهای هواپیمایی (ساخت ،تعمیر و نگهداری)

تولید محصوالت در صنایع با فناوری باال منطبق با تعریف و طبقه بندی شدت فناوری  OECDمانند هواپیما ،ماشینآالت
اداری و حسابداری و محاسباتی ،تجهیزات رادیویی و تلویزیونی و ارتباطی ،ابزار دقیق و اپتیکی (*دانش بنیان)

انرژی و زیرساخت

تولید توربین و ژنراتور مربوط به تولید انرژی و ساخت موتور

شیالت

پروش ماهیان گرمابی
تولید خیار دریایی

دام و طیور

مسکن و امالک
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نوع سرمایه گذاری

تولید جلبکهای میکرو و ماکرو (*دانش بنیان)

مرکز اصالح نژاد و پالککوبی

ساخت مجتمعهای مسکونی سبز و هوشمند (*دانش بنیان)

فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

فهرست اراضی قابل واگذاری به فرصتهای سرمایهگذاری اولویتدار در شهرستان پارسیان
نوع ماده معدني

نام معدن

مساحت معدن (کیلومترمربع)

ذخیره قطعی معدن (تن)

ذخیره احتمالی معدن (تن)

میزان استخراج سالیانه

مخلوط کوهی

صدف چک چک

0.1919

720,000

180,000

120,000

مخلوط کوهی
سنگ آهک
مخلوط کوهی
مخلوط کوهی
دولومیت

مروارید قاسمعالی
پارسیان

0.4798
1.938

0.0520

260,000

1,040,000

2,500,000

1,982,958

120,000
120,000

0.1243
0.1098

نوع کاربری اراضی

شهرستان

مساحت (مترمربع)

زیربخش پرورش دام و طیور

برکه دکا

2500

زیربخش پرورش دام و طیور
زیربخش پرورش دام و طیور
زیربخش پرورش دام و طیور
زیربخش پرورش دام و طیور
زیربخش صنعت

مغدان

عمانی

برکه دکا
مغدان

چک چک شمالی

1200
2400
2160
8000
2000

* این اراضی متناسب با کاربری پیشین درنظر گرفته شده تخصیص داده میشود.
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 .7شهرستان جاسک
اولویت سطح یک
رسته سرمایهگذاری

نوع سرمایه گذاری

کشاورزی

ایجاد گلخانه هوشمند با ابعاد حداقل  10هکتار

صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی
معادن

کارخانه تولید غذای آماده کنسروی
فرآوری مواد لبنی شتر

توسعه معادن فلزی کوچکمقیاس

توسعه معادن غیرفلزی کوچکمقیاس

سایت تفریحات آبی و ورزشهای دریایی (*جزایر)
گردشگری و صنایع دستی

احداث مارینا

احداث رستوران دریایی

احداث هتل و اقامتگاه دریایی

ایجاد واحدهای مدیریت زنجیره ارزش صنایع دستی با حداقل  50نفر کارکن
تولید تجهیزات ارتقاء بهرهوری آب (*دانش بنیان)

سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری منابع آب (*دانش بنیان)

آموزش و خدمات نرم افزاری

ایجاد شرکتهای ارتقاء بهرهوری تولید (سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری تولید) (*دانش بنیان)
آموزش و خدمات افزایش بهرهوری کشاورزی (*دانش بنیان)
ایجاد شرکتهای توسعه سرمایهگذاری (*( )IDPدانش بنیان)
ایجاد شرکتهای توسعه صادرات (*دانش بنیان)
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آموزش و خدمات نرم افزاری

سرمایهگذاریهای مبتنی بر بهرهوری انرژی دارای ویژگیهای زیر*( :دانش بنیان)

✔
✔ ✔بهرهوری مصرف انرژی ساالنه حداقل  500تن معادل نفت
✔ ✔بهرهوری قابل اعمال در تأسیسات تولیدی موجود
✔ ✔صرفهجویی در انرژی حداقل  15درصد در هر واحد تولیدی
✔بهرهوری کارخانههای تولیدی

پرورش میگو به روش متراکم و فوق متراکم

تولید گونه بومی ماهیان قابل پرورش در قفس

شیالت

پرورش ماهی در قفس به ظرفیت تولید حداقل هزار تن
** ظرفیت شناسایی شده فعلی در شهرستان 10.600 :تن
پرورش کرم خونی

ساخت و تجهیز بنادر غیردولتی

حمل و نقل و خدمات بندری

اسکراپ

بهداشت ،درمان و سالمت

احداث داروخانه

نفت و گاز

انرژی و زیرساخت

ساخت و تجهیز اسکله
سولفورزدایی از سوختهای فسیلی (*دانش بنیان)

تولید برق از طریق انرژی خورشیدی (*دانش بنیان)

تولید برق مبتنی بر گرمای اتالفی و تولید برق از طریق تأسیسات بازیافت حرارت (به استثنای نیروگاههای تولید برق
مبتنی بر گاز طبیعی)
نیروگاه حرارتی و سیکل ترکیبی (کوچک مقیاس  /بزرگ مقیاس)
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اولویت سطح دو
رسته سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذاری

تولید گیاهان شور پسند (*دانش بنیان)

کشاورزی
صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی
دام و طیور
گردشگری و صنایع دستی
فرهنگ ،هنر و ورزش

ایجاد گلخانههای هیدروپونیک (*دانش بنیان)
ایجاد گلخانههای ایروپونیک (*دانش بنیان)
کارخانه تولید غذای دام و طیور
پرورش شتر جمازه و پرواری
پرورش خرچنگ و البستر

ایجاد شرکتهای خدمات گردشگری
گردشگری کشاورزی

ایجاد سینما ،فرهنگسراها و سالنهای اجتماع

ایجاد مجتمعهای چندمنظوره ورزشی با حداقل  5رشته ورزشی متنوع

بهداشت ،درمان و سالمت

ایجاد درمانگاههای خصوصی
ایجاد بیمارستان خصوصی (در بندرعباس ،صرف ًا گردشگری سالمت)

انرژی و زیرساخت

احداث تصفیه خانه فاضالب کوچکمقیاس (*دانش بنیان)

مسکن و امالک
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تولید علوفه و نهادههای دامی (*دانش بنیان)

احداث مرکز باروری و نازایی

احداث مجتمعها و مالهای تجاری

فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

تولید ساندویچ پنلهای سردخانهای
کارخانه تولید کانتینر
تولید تجهیزات فلزی گلخانهای
صنعت

تولید تجهیزات برودتی و حرارتی گلخانهای
تولید کابل دریایی
تولید فرآوردههای آرایشی و بهداشتی
ایجاد کارخانه تولید کانتیرهای یخچالدار
کارخانه ریختهگری ،قالبسازی و قطعهسازی صنعتی (*دانش بنیان)

آموزش و خدمات نرم افزاری

آموزش تعمیرات شناورهای دریایی
ایجاد مجتمع نمایشگاهی
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اولویت سطح سه
رسته سرمایه گذاری

بهداشت ،درمان و سالمت
گردشگری و صنایع دستی
آموزش و خدمات نرم افزاری
صنعت
انرژی و زیرساخت
شیالت
دام و طیور

مسکن و امالک
91

نوع سرمایه گذاری

کارخانه تولید داروهای شیمیایی

احداث مراکز مراقبت و سالمتی سالمندان/معلوالن با ظرفیت  100نفر به باال
ساخت و تعمیر تجهیزات پزشکی
احداث هتل شیشهای

ایجاد سوپرمارکت دریایی (*دانش بنیان)

تشکیل شرکت سهامی عام تولیدی و خدماتی

آموزشهای هواپیمایی (ساخت ،تعمیر و نگهداری)

تولید محصوالت در صنایع با فناوری باال منطبق با تعریف و طبقه بندی شدت فناوری  OECDمانند هواپیما ،ماشینآالت
اداری و حسابداری و محاسباتی ،تجهیزات رادیویی و تلویزیونی و ارتباطی ،ابزار دقیق و اپتیکی (*دانش بنیان)
تولید توربین و ژنراتور مربوط به تولید انرژی و ساخت موتور

ایجاد تأسیسات آب شیرین کن با ظرفیت حداقل  100هزار مترمکعب در روز (*دانش بنیان)
تولید جلبکهای میکرو و ماکرو (*دانش بنیان)
پروش ماهیان گرمابی
تولید خیار دریایی

مرکز اصالح نژاد و پالککوبی

ساخت مجتمعهای مسکونی سبز و هوشمند (*دانش بنیان)

فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

فهرست اراضی قابل واگذاری به فرصتهای سرمایهگذاری اولویتدار در شهرستان جاسک
نوع ماده معدني

نام معدن

مساحت معدن (کیلومترمربع)

ذخیره قطعی معدن (تن)

ذخیره احتمالی معدن (تن)

میزان استخراج سالیانه

مخلوط کوهی

سران غربی

0.1601

1,000,000

1,200,000

120,000

سران شرقی

0.1621

1,000,000

1,300,000

120,000

مخلوط کوهی
سنگ آهک

0.4051

مخلوط کوهی

0.4700

مخلوط کوهی

0.4842
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 .8شهرستان حاجی آباد
اولویت سطح یک
رسته سرمایهگذاری

نوع سرمایه گذاری

کشاورزی

ایجاد گلخانه هوشمند با ابعاد حداقل  10هکتار

دام و طیور
صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی
معادن
بهداشت ،درمان و سالمت

گردشگری و صنایع دستی

تولید تخم نطفهدار

تولید جوجه یک روزه

کارخانه تولید غذای آماده کنسروی
فرآوری و بستهبندی خرما

کارخانه صنایع تبدیلی و فرآوری پیاز
توسعه معادن فلزی کوچکمقیاس

توسعه معادن غیرفلزی کوچکمقیاس
احداث داروخانه

ایجاد واحدهای مدیریت زنجیره ارزش صنایع دستی با حداقل  50نفر کارکن
تولید تجهیزات ارتقاء بهرهوری آب (*دانش بنیان)

سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری منابع آب (*دانش بنیان)

آموزش و خدمات نرم افزاری

ایجاد شرکتهای ارتقاء بهرهوری تولید (سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری تولید) (*دانش بنیان)
آموزش و خدمات افزایش بهرهوری کشاورزی (*دانش بنیان)
ایجاد شرکتهای توسعه سرمایهگذاری (*( )IDPدانش بنیان)
ایجاد شرکتهای توسعه صادرات (*دانش بنیان)
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آموزش و خدمات نرم افزاری

سرمایهگذاریهای مبتنی بر بهرهوری انرژی دارای ویژگیهای زیر*( :دانش بنیان)

✔
✔ ✔بهرهوری مصرف انرژی ساالنه حداقل  500تن معادل نفت
✔ ✔بهرهوری قابل اعمال در تأسیسات تولیدی موجود
✔ ✔صرفهجویی در انرژی حداقل  15درصد در هر واحد تولیدی
✔بهرهوری کارخانههای تولیدی

نفت و گاز

سولفورزدایی از سوختهای فسیلی (*دانش بنیان)

تولید برق از طریق انرژی خورشیدی (*دانش بنیان)

تولید برق مبتنی بر گرمای اتالفی و تولید برق از طریق تأسیسات بازیافت حرارت (به استثنای نیروگاههای تولید برق
مبتنی بر گاز طبیعی)
نیروگاه حرارتی و سیکل ترکیبی (کوچک مقیاس  /بزرگ مقیاس)

انرژی و زیرساخت

احداث سدهای مخزنی به تفکیک زیر:
 -1سد باینوج (با حجم مخزن  3میلیون مترمکعب)
 -2سد شهدادی (با حجم مخزن  8میلیون مترمکعب)
 -3سد طاشکوئیه (با حجم مخزن  1.5میلیون مترمکعب)
 -4سد کلیتوئیه (با حجم مخزن  3میلیون مترمکعب)
 -5سد مازگرد (با حجم مخزن  1.5میلیون مترمکعب)
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اولویت سطح دو
رسته سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذاری

تولید گیاهان شور پسند (*دانش بنیان)

کشاورزی

تولید علوفه و نهادههای دامی (*دانش بنیان)

ایجاد گلخانههای هیدروپونیک (*دانش بنیان)
ایجاد گلخانههای ایروپونیک (*دانش بنیان)

صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی
دام و طیور
گردشگری و صنایع دستی
فرهنگ ،هنر و ورزش

کارخانه تولید غذای دام و طیور
تولید آلوئهورا و فرآوری آن

فرآوری محصوالت شترمرغ و سایر ماکیان
پرورش شترمرغ
پرورش قرقاول

ایجاد شرکتهای خدمات گردشگری

ایجاد سینما ،فرهنگسراها و سالنهای اجتماع

ایجاد مجتمعهای چندمنظوره ورزشی با حداقل  5رشته ورزشی متنوع
ایجاد درمانگاههای خصوصی

بهداشت ،درمان و سالمت

کارخانه تولید دارو با پایه گیاهی
ایجاد بیمارستان خصوصی (در بندرعباس ،صرف ًا گردشگری سالمت)
احداث مرکز باروری و نازایی
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تولید ساندویچ پنلهای سردخانهای
کارخانه تولید کانتینر
تولید تجهیزات فلزی گلخانهای
صنعت

تولید تجهیزات برودتی و حرارتی گلخانهای
تولید کابل دریایی
تولید فرآوردههای آرایشی و بهداشتی
ایجاد کارخانه تولید کانتیرهای یخچالدار
کارخانه ریختهگری ،قالبسازی و قطعهسازی صنعتی (*دانش بنیان)

آموزش و خدمات نرم افزاری

آموزش تعمیرات شناورهای دریایی
ایجاد مجتمع نمایشگاهی

انرژی و زیرساخت

احداث تصفیه خانه فاضالب کوچکمقیاس (*دانش بنیان)

مسکن و امالک

احداث مجتمعها و مالهای تجاری
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اولویت سطح سه
رسته سرمایه گذاری

کارخانه تولید داروهای شیمیایی

بهداشت ،درمان و سالمت

احداث مراکز مراقبت و سالمتی سالمندان/معلوالن با ظرفیت  100نفر به باال

گردشگری و صنایع دستی

احداث هتل شیشهای

آموزش و خدمات نرم افزاری
صنعت

ساخت و تعمیر تجهیزات پزشکی

تشکیل شرکت سهامی عام تولیدی و خدماتی

آموزشهای هواپیمایی (ساخت ،تعمیر و نگهداری)

تولید محصوالت در صنایع با فناوری باال منطبق با تعریف و طبقه بندی شدت فناوری  OECDمانند هواپیما ،ماشینآالت
اداری و حسابداری و محاسباتی ،تجهیزات رادیویی و تلویزیونی و ارتباطی ،ابزار دقیق و اپتیکی (*دانش بنیان)

انرژی و زیرساخت

تولید توربین و ژنراتور مربوط به تولید انرژی و ساخت موتور

مسکن و امالک

ساخت مجتمعهای مسکونی سبز و هوشمند (*دانش بنیان)

شیالت

پروش ماهیان گرمابی

دام و طیور
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نوع سرمایه گذاری

مرکز اصالح نژاد و پالککوبی

فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

فهرست اراضی قابل واگذاری به فرصتهای سرمایهگذاری اولویتدار در شهرستان حاجی آباد
نوع ماده معدني

نام معدن

مساحت معدن (کیلومترمربع)

ذخیره قطعی معدن (تن)

ذخیره احتمالی معدن (تن)

میزان استخراج سالیانه

فلدسپات سدیک

کحج

6.4309

30,000

7,500

6,000

سنگ چینی

چاه انجیر

0.1871

312,000

78,000

20,000

مرمریت

لرد گرم

0.1548

287,000

40,000

20,000

سنگ آهن کوه سفید

1.3

منگنز

0.1265

سنگ آهن

3.3973

سنگ آهن

0.9063

نوع ماده معدني

مساحت معدن (کیلومترمربع)

مس

4.3632

سنگ آهن

8.1417

سنگ آهن

8.9313

کرومیت

1.441

کرومیت

1.2998

کرومیت

3.0596

نمک سنگی

3.16
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فهرست اراضی قابل واگذاری به فرصتهای سرمایهگذاری اولویتدار در شهرستان حاجی آباد
* این اراضی متناسب با کاربری پیشین درنظر گرفته شده تخصیص داده میشود.
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نوع کاربری اراضی

شهرستان

مساحت (مترمربع)

زیربخش گردشگری

باغات

50000

زیربخش پرورش دام و طیور

چاه تر

2880

زیربخش پرورش دام و طیور

چاه تر

2880

زیربخش پرورش دام و طیور

چاه تر

2880

زیربخش پرورش دام و طیور

چاه تر

2880

زیربخش پرورش دام و طیور

چاه تر

2880

زیربخش پرورش دام و طیور

چاه تر

2880

زیربخش پرورش دام و طیور

چاه تر

2880

زیربخش پرورش دام و طیور

چاه تر

2880

زیربخش پرورش دام و طیور

چاه تر

2880

زیربخش پرورش دام و طیور

چاه تر

2880

زیربخش پرورش دام و طیور

چاه تر

2880

زیربخش پرورش دام و طیور

چاه تر

2880

زیربخش پرورش دام و طیور

چاه تر

2880

زیربخش پرورش دام و طیور

چاه تر

2880

زیربخش پرورش دام و طیور

چاه تر

2880

زیربخش صنعت

سرگز

300

فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

 .9شهرستان رودان
اولویت سطح یک
رسته سرمایهگذاری

نوع سرمایه گذاری

کشاورزی

ایجاد گلخانه هوشمند با ابعاد حداقل  10هکتار

صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی

کارخانه تولید غذای آماده کنسروی
فرآوری و بستهبندی خرما

فرآوری و بستهبندی مرکبات

کارخانه صنایع تبدیلی و فرآوری پیاز
معادن
نفت و گاز

گردشگری و صنایع دستی

توسعه معادن فلزی کوچکمقیاس

توسعه معادن غیرفلزی کوچکمقیاس

سولفورزدایی از سوختهای فسیلی (*دانش بنیان)

ایجاد واحدهای مدیریت زنجیره ارزش صنایع دستی با حداقل  50نفر کارکن
تولید تجهیزات ارتقاء بهرهوری آب (*دانش بنیان)

سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری منابع آب (*دانش بنیان)

آموزش و خدمات نرم افزاری

ایجاد شرکتهای ارتقاء بهرهوری تولید (سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری تولید) (*دانش بنیان)
آموزش و خدمات افزایش بهرهوری کشاورزی (*دانش بنیان)
ایجاد شرکتهای توسعه سرمایهگذاری (*( )IDPدانش بنیان)
ایجاد شرکتهای توسعه صادرات (*دانش بنیان)
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فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

آموزش و خدمات نرم افزاری

سرمایهگذاریهای مبتنی بر بهرهوری انرژی دارای ویژگیهای زیر*( :دانش بنیان)

✔
✔ ✔بهرهوری مصرف انرژی ساالنه حداقل  500تن معادل نفت
✔ ✔بهرهوری قابل اعمال در تأسیسات تولیدی موجود
✔ ✔صرفهجویی در انرژی حداقل  15درصد در هر واحد تولیدی
✔بهرهوری کارخانههای تولیدی
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فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

اولویت سطح دو
رسته سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذاری

تولید گیاهان شور پسند (*دانش بنیان)

کشاورزی

تولید علوفه و نهادههای دامی (*دانش بنیان)

ایجاد گلخانههای هیدروپونیک (*دانش بنیان)
ایجاد گلخانههای ایروپونیک (*دانش بنیان)

صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی
دام و طیور
گردشگری و صنایع دستی
فرهنگ ،هنر و ورزش

کارخانه تولید غذای دام و طیور
تولید آلوئهورا و فرآوری آن

فرآوری محصوالت شترمرغ و سایر ماکیان
پرورش شترمرغ
پرورش قرقاول

گردشگری کشاورزی

ایجاد شرکتهای خدمات گردشگری

ایجاد سینما ،فرهنگسراها و سالنهای اجتماع

ایجاد مجتمعهای چندمنظوره ورزشی با حداقل  5رشته ورزشی متنوع
ایجاد درمانگاههای خصوصی

بهداشت ،درمان و سالمت

کارخانه تولید دارو با پایه گیاهی
ایجاد بیمارستان خصوصی (در بندرعباس ،صرف ًا گردشگری سالمت)
احداث مرکز باروری و نازایی
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فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

تولید ساندویچ پنلهای سردخانهای
کارخانه تولید کانتینر
تولید تجهیزات فلزی گلخانهای
صنعت

تولید تجهیزات برودتی و حرارتی گلخانهای
تولید کابل دریایی
تولید فرآوردههای آرایشی و بهداشتی
ایجاد کارخانه تولید کانتیرهای یخچالدار
کارخانه ریختهگری ،قالبسازی و قطعهسازی صنعتی (*دانش بنیان)

آموزش و خدمات نرم افزاری
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آموزش تعمیرات شناورهای دریایی
ایجاد مجتمع نمایشگاهی

انرژی و زیرساخت

احداث تصفیه خانه فاضالب کوچکمقیاس (*دانش بنیان)

مسکن و امالک

احداث مجتمعها و مالهای تجاری

فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

اولویت سطح سه
رسته سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذاری

کارخانه تولید داروهای شیمیایی

بهداشت ،درمان و سالمت

احداث مراکز مراقبت و سالمتی سالمندان/معلوالن با ظرفیت  100نفر به باال

گردشگری و صنایع دستی

احداث هتل شیشهای

آموزش و خدمات نرم افزاری
صنعت

ساخت و تعمیر تجهیزات پزشکی

تشکیل شرکت سهامی عام تولیدی و خدماتی

آموزشهای هواپیمایی (ساخت ،تعمیر و نگهداری)

تولید محصوالت در صنایع با فناوری باال منطبق با تعریف و طبقه بندی شدت فناوری  OECDمانند هواپیما ،ماشینآالت
اداری و حسابداری و محاسباتی ،تجهیزات رادیویی و تلویزیونی و ارتباطی ،ابزار دقیق و اپتیکی (*دانش بنیان)

انرژی و زیرساخت

تولید توربین و ژنراتور مربوط به تولید انرژی و ساخت موتور

مسکن و امالک

ساخت مجتمعهای مسکونی سبز و هوشمند (*دانش بنیان)

شیالت

پروش ماهیان گرمابی

دام و طیور

مرکز اصالح نژاد و پالککوبی
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فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

فهرست اراضی قابل واگذاری به فرصتهای سرمایهگذاری اولویتدار در شهرستان رودان
نوع ماده معدني

نام معدن

مساحت معدن (کیلومترمربع)

ذخیره قطعی معدن (تن)

ذخیره احتمالی معدن (تن)

میزان استخراج سالیانه

مخلوط کوهی

خراجی

0.4203

540,000

700,000

70,000

مخلوط کوهی مروارید ده پیرنگان

1.1559

کرومیت

0.491

کرومیت

1.0285

کرومیت

0.4441

مخلوط کوهی

0.0337

کرومیت

13.0649

کرومیت

0.2638

آهن

2.251
نوع کاربری اراضی

شهرستان

مساحت (مترمربع)

زیربخش صنعت

سنگ رستم  -رودان

35000

زیربخش پرورش دام و طیور

راهدار

52500

زیربخش انرژی و زیرساخت

رودان

6000

زیربخش پرورش دام و طیور

رودخانه

15752

زیربخش پرورش دام و طیور

رودان

2000

زیربخش مسکن

رودان

2500

* این اراضی متناسب با کاربری پیشین درنظر گرفته شده تخصیص داده میشود.
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 .10شهرستان سیریک
اولویت سطح یک
رسته سرمایهگذاری

نوع سرمایه گذاری

کشاورزی

ایجاد گلخانه هوشمند با ابعاد حداقل  10هکتار

صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی
نفت و گاز

بهداشت ،درمان و سالمت

گردشگری و صنایع دستی

کارخانه تولید غذای آماده کنسروی
فرآوری مواد لبنی شتر

سولفورزدایی از سوختهای فسیلی (*دانش بنیان)
احداث داروخانه

سایت تفریحات آبی و ورزشهای دریایی (*جزایر)
احداث مارینا

احداث رستوران دریایی

احداث هتل و اقامتگاه دریایی

ایجاد واحدهای مدیریت زنجیره ارزش صنایع دستی با حداقل  50نفر کارکن
تولید تجهیزات ارتقاء بهرهوری آب (*دانش بنیان)

سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری منابع آب (*دانش بنیان)

آموزش و خدمات نرم افزاری

ایجاد شرکتهای ارتقاء بهرهوری تولید (سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری تولید) (*دانش بنیان)
آموزش و خدمات افزایش بهرهوری کشاورزی (*دانش بنیان)
ایجاد شرکتهای توسعه سرمایهگذاری (*( )IDPدانش بنیان)
ایجاد شرکتهای توسعه صادرات (*دانش بنیان)
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فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

آموزش و خدمات نرم افزاری

سرمایهگذاریهای مبتنی بر بهرهوری انرژی دارای ویژگیهای زیر:

✔
✔ ✔بهرهوری مصرف انرژی ساالنه حداقل  500تن معادل نفت
✔ ✔بهرهوری قابل اعمال در تأسیسات تولیدی موجود
✔ ✔صرفهجویی در انرژی حداقل  15درصد در هر واحد تولیدی
✔بهرهوری کارخانههای تولیدی

شیالت
حمل و نقل و خدمات بندری
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پرورش میگو به روش متراکم و فوق متراکم

تولید گونه بومی ماهیان قابل پرورش در قفس
پرورش کرم خونی

ساخت و تجهیز بنادر غیردولتی
ساخت و تجهیز اسکله

فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

اولویت سطح دو
رسته سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذاری

تولید گیاهان شور پسند (*دانش بنیان)

کشاورزی
صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی
دام و طیور
گردشگری و صنایع دستی
فرهنگ ،هنر و ورزش
بهداشت ،درمان و سالمت

تولید علوفه و نهادههای دامی (*دانش بنیان)

ایجاد گلخانههای هیدروپونیک (*دانش بنیان)
ایجاد گلخانههای ایروپونیک (*دانش بنیان)
کارخانه تولید غذای دام و طیور
پرورش شتر جمازه و پرواری
پرورش خرچنگ و البستر

ایجاد شرکتهای خدمات گردشگری

ایجاد سینما ،فرهنگسراها و سالنهای اجتماع

ایجاد مجتمعهای چندمنظوره ورزشی با حداقل  5رشته ورزشی متنوع
ایجاد درمانگاههای خصوصی
ایجاد بیمارستان خصوصی (در بندرعباس ،صرف ًا گردشگری سالمت)
احداث مرکز باروری و نازایی
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فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

تولید ساندویچ پنلهای سردخانهای
کارخانه تولید کانتینر
تولید تجهیزات فلزی گلخانهای
صنعت

تولید تجهیزات برودتی و حرارتی گلخانهای
تولید کابل دریایی
تولید فرآوردههای آرایشی و بهداشتی
ایجاد کارخانه تولید کانتیرهای یخچالدار
کارخانه ریختهگری ،قالبسازی و قطعهسازی صنعتی (*دانش بنیان)

آموزش و خدمات نرم افزاری
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آموزش تعمیرات شناورهای دریایی
ایجاد مجتمع نمایشگاهی

انرژی و زیرساخت

احداث تصفیه خانه فاضالب کوچکمقیاس (*دانش بنیان)

مسکن و امالک

احداث مجتمعها و مالهای تجاری

فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

اولویت سطح سه
رسته سرمایه گذاری

بهداشت ،درمان و سالمت
گردشگری و صنایع دستی
آموزش و خدمات نرم افزاری
صنعت
انرژی و زیرساخت
دام و طیور

نوع سرمایه گذاری

کارخانه تولید داروهای شیمیایی

احداث مراکز مراقبت و سالمتی سالمندان/معلوالن با ظرفیت  100نفر به باال
ساخت و تعمیر تجهیزات پزشکی
احداث هتل شیشهای

ایجاد سوپرمارکت دریایی (*دانش بنیان)

تشکیل شرکت سهامی عام تولیدی و خدماتی

آموزشهای هواپیمایی (ساخت ،تعمیر و نگهداری)

تولید محصوالت در صنایع با فناوری باال منطبق با تعریف و طبقه بندی شدت فناوری  OECDمانند هواپیما ،ماشینآالت
اداری و حسابداری و محاسباتی ،تجهیزات رادیویی و تلویزیونی و ارتباطی ،ابزار دقیق و اپتیکی (*دانش بنیان)
تولید توربین و ژنراتور مربوط به تولید انرژی و ساخت موتور

ایجاد تأسیسات آب شیرین کن با ظرفیت حداقل  100هزار مترمکعب در روز (*دانش بنیان)
مرکز اصالح نژاد و پالککوبی

مسکن و امالک

ساخت مجتمعهای مسکونی سبز و هوشمند (*دانش بنیان)

شیالت

پروش ماهیان گرمابی
تولید خیار دریایی

تولید جلبکهای میکرو و ماکرو (*دانش بنیان)
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فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

فهرست اراضی قابل واگذاری به فرصتهای سرمایهگذاری اولویتدار در شهرستان سیریک
* این اراضی متناسب با کاربری پیشین درنظر گرفته شده تخصیص داده میشود.
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نوع کاربری اراضی

شهر

مساحت (مترمربع)

انبار کاال

گروک

10000

زیربخش صنعت

شمجو

3121.86

فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

 11و  .12شهرستانهای قشم و ابوموسی
اولویت سطح یک
رسته سرمایهگذاری

نوع سرمایه گذاری

کشاورزی

ایجاد گلخانه هوشمند با ابعاد حداقل  10هکتار

صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی
نفت و گاز

گردشگری و صنایع دستی

کارخانه تولید غذای آماده کنسروی

سولفورزدایی از سوختهای فسیلی (*دانش بنیان)

سایت تفریحات آبی و ورزشهای دریایی (*جزایر)
احداث مارینا

احداث رستوران دریایی

احداث هتل و اقامتگاه دریایی

ایجاد واحدهای مدیریت زنجیره ارزش صنایع دستی با حداقل  50نفر کارکن
تولید تجهیزات ارتقاء بهرهوری آب (*دانش بنیان)

سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری منابع آب (*دانش بنیان)

آموزش و خدمات نرم افزاری

ایجاد شرکتهای ارتقاء بهرهوری تولید (سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری تولید) (*دانش بنیان)
آموزش و خدمات افزایش بهرهوری کشاورزی (*دانش بنیان)
ایجاد شرکتهای توسعه سرمایهگذاری (*( )IDPدانش بنیان)
ایجاد شرکتهای توسعه صادرات (*دانش بنیان)
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آموزش و خدمات نرم افزاری

سرمایهگذاریهای مبتنی بر بهرهوری انرژی دارای ویژگیهای زیر:

✔
✔ ✔بهرهوری مصرف انرژی ساالنه حداقل  500تن معادل نفت
✔ ✔بهرهوری قابل اعمال در تأسیسات تولیدی موجود
✔ ✔صرفهجویی در انرژی حداقل  15درصد در هر واحد تولیدی
✔بهرهوری کارخانههای تولیدی

شیالت
حمل و نقل و خدمات بندری
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پرورش ماهی در قفس به ظرفیت تولید حداقل هزار تن
* ظرفیت شناسایی شده فعلی در شهرستان 4.600 :تن
ساخت و تجهیز بنادر غیردولتی
ساخت و تجهیز اسکله

فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

اولویت سطح دو
رسته سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذاری

تولید علوفه و نهادههای دامی (*دانش بنیان)

کشاورزی

ایجاد گلخانههای هیدروپونیک (*دانش بنیان)

صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی

کارخانه تولید غذای دام و طیور

گردشگری و صنایع دستی
فرهنگ ،هنر و ورزش
بهداشت ،درمان و سالمت

ایجاد گلخانههای ایروپونیک (*دانش بنیان)
گردشگری کشاورزی

ایجاد شرکتهای خدمات گردشگری

ایجاد سینما ،فرهنگسراها و سالنهای اجتماع

ایجاد مجتمعهای چندمنظوره ورزشی با حداقل  5رشته ورزشی متنوع
ایجاد درمانگاههای خصوصی
ایجاد بیمارستان خصوصی (در بندرعباس ،صرف ًا گردشگری سالمت)
احداث مرکز باروری و نازایی
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تولید ساندویچ پنلهای سردخانهای
کارخانه تولید کانتینر
تولید تجهیزات فلزی گلخانهای
صنعت

تولید تجهیزات برودتی و حرارتی گلخانهای
تولید کابل دریایی
تولید فرآوردههای آرایشی و بهداشتی
ایجاد کارخانه تولید کانتیرهای یخچالدار
کارخانه ریختهگری ،قالبسازی و قطعهسازی صنعتی (*دانش بنیان)

آموزش و خدمات نرم افزاری
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آموزش تعمیرات شناورهای دریایی
ایجاد مجتمع نمایشگاهی

انرژی و زیرساخت

احداث تصفیه خانه فاضالب کوچکمقیاس (*دانش بنیان)

مسکن و امالک

احداث مجتمعها و مالهای تجاری

فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

اولویت سطح سه
رسته سرمایه گذاری

بهداشت ،درمان و سالمت
گردشگری و صنایع دستی
آموزش و خدمات نرم افزاری

نوع سرمایه گذاری

کارخانه تولید داروهای شیمیایی

احداث مراکز مراقبت و سالمتی سالمندان/معلوالن با ظرفیت  100نفر به باال
ساخت و تعمیر تجهیزات پزشکی
احداث هتل شیشهای

ایجاد سوپرمارکت دریایی (*دانش بنیان)

تشکیل شرکت سهامی عام تولیدی و خدماتی

آموزشهای هواپیمایی (ساخت ،تعمیر و نگهداری)

صنعت

تولید محصوالت در صنایع با فناوری باال منطبق با تعریف و طبقه بندی شدت فناوری  OECDمانند هواپیما ،ماشینآالت
اداری و حسابداری و محاسباتی ،تجهیزات رادیویی و تلویزیونی و ارتباطی ،ابزار دقیق و اپتیکی (*دانش بنیان)

انرژی و زیرساخت

تولید توربین و ژنراتور مربوط به تولید انرژی و ساخت موتور

مسکن و امالک

ساخت مجتمعهای مسکونی سبز و هوشمند (*دانش بنیان)

شیالت

پروش ماهیان گرمابی
تولید خیار دریایی

دام و طیور

صنایع پایین دست آلومینیوم (تولید ورق ،فویل ،مقاطع ،پروفیل و)...
مرکز اصالح نژاد و پالککوبی

تولید جلبکهای میکرو و ماکرو (*دانش بنیان)
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 .13شهرستان میناب
اولویت سطح یک
رسته سرمایهگذاری

نوع سرمایه گذاری

کارخانه تولید غذای آماده کنسروی

صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی

کارخانه صنایع تبدیلی و فرآوری گوجه فرنگی
کارخانه صنایع تبدیلی و فرآوری پیاز
فرآوری و بستهبندی خرما

فرآوری و بستهبندی مرکبات

سایت تفریحات آبی و ورزشهای دریایی (*جزایر)
گردشگری و صنایع دستی

احداث مارینا

احداث رستوران دریایی

احداث هتل و اقامتگاه دریایی

ایجاد واحدهای مدیریت زنجیره ارزش صنایع دستی با حداقل  50نفر کارکن
تولید تجهیزات ارتقاء بهرهوری آب (*دانش بنیان)

سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری منابع آب (*دانش بنیان)

آموزش و خدمات نرم افزاری

ایجاد شرکتهای ارتقاء بهرهوری تولید (سرمایهگذاری در ارتقاء بهرهوری تولید) (*دانش بنیان)
آموزش و خدمات افزایش بهرهوری کشاورزی (*دانش بنیان)
ایجاد شرکتهای توسعه سرمایهگذاری (*( )IDPدانش بنیان)
ایجاد شرکتهای توسعه صادرات (*دانش بنیان)
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آموزش و خدمات نرم افزاری

سرمایهگذاریهای مبتنی بر بهرهوری انرژی دارای ویژگیهای زیر:

✔
✔ ✔بهرهوری مصرف انرژی ساالنه حداقل  500تن معادل نفت
✔ ✔بهرهوری قابل اعمال در تأسیسات تولیدی موجود
✔ ✔صرفهجویی در انرژی حداقل  15درصد در هر واحد تولیدی
✔بهرهوری کارخانههای تولیدی

کشاورزی
معادن
شیالت
حمل و نقل و خدمات بندری
نفت و گاز

انرژی و زیرساخت

ایجاد گلخانه هوشمند با ابعاد حداقل  10هکتار
توسعه معادن فلزی کوچکمقیاس

توسعه معادن غیرفلزی کوچکمقیاس

تولید گونه بومی ماهیان قابل پرورش در قفس
پرورش کرم خونی

ساخت و تجهیز بنادر غیردولتی
ساخت و تجهیز اسکله

سولفورزدایی از سوختهای فسیلی (*دانش بنیان)

احداث سد مخزنی گوربند (با حجم مخزن  3.5میلیون مترمکعب)
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اولویت سطح دو
رسته سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذاری

تولید علوفه و نهادههای دامی (*دانش بنیان)
کشاورزی

تولید گیاهان شور پسند (*دانش بنیان)

ایجاد گلخانههای هیدروپونیک (*دانش بنیان)
ایجاد گلخانههای ایروپونیک (*دانش بنیان)

صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی
گردشگری و صنایع دستی
فرهنگ ،هنر و ورزش

کارخانه تولید غذای دام و طیور
تولید آلوئهورا و فرآوری آن
گردشگری کشاورزی

ایجاد شرکتهای خدمات گردشگری

ایجاد سینما ،فرهنگسراها و سالنهای اجتماع

ایجاد مجتمعهای چندمنظوره ورزشی با حداقل  5رشته ورزشی متنوع
ایجاد درمانگاههای خصوصی

بهداشت ،درمان و سالمت

کارخانه تولید دارو با پایه گیاهی
ایجاد بیمارستان خصوصی (در بندرعباس ،صرف ًا گردشگری سالمت)
احداث مرکز باروری و نازایی
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تولید ساندویچ پنلهای سردخانهای
کارخانه تولید کانتینر
تولید تجهیزات فلزی گلخانهای
صنعت

تولید تجهیزات برودتی و حرارتی گلخانهای
تولید کابل دریایی
تولید فرآوردههای آرایشی و بهداشتی
ایجاد کارخانه تولید کانتیرهای یخچالدار
کارخانه ریختهگری ،قالبسازی و قطعهسازی صنعتی (*دانش بنیان)

آموزش و خدمات نرم افزاری

آموزش تعمیرات شناورهای دریایی
ایجاد مجتمع نمایشگاهی

انرژی و زیرساخت

احداث تصفیه خانه فاضالب کوچکمقیاس (*دانش بنیان)

مسکن و امالک

احداث مجتمعها و مالهای تجاری

120

فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

اولویت سطح سه
رسته سرمایه گذاری

بهداشت ،درمان و سالمت
گردشگری و صنایع دستی
آموزش و خدمات نرم افزاری
صنعت

کارخانه تولید داروهای شیمیایی

احداث مراکز مراقبت و سالمتی سالمندان/معلوالن با ظرفیت  100نفر به باال
ساخت و تعمیر تجهیزات پزشکی
احداث هتل شیشهای

ایجاد سوپرمارکت دریایی (*دانش بنیان)

تشکیل شرکت سهامی عام تولیدی و خدماتی

آموزشهای هواپیمایی (ساخت ،تعمیر و نگهداری)

تولید محصوالت در صنایع با فناوری باال منطبق با تعریف و طبقه بندی شدت فناوری  OECDمانند هواپیما ،ماشینآالت
اداری و حسابداری و محاسباتی ،تجهیزات رادیویی و تلویزیونی و ارتباطی ،ابزار دقیق و اپتیکی (*دانش بنیان)

انرژی و زیرساخت

تولید توربین و ژنراتور مربوط به تولید انرژی و ساخت موتور

مسکن و امالک

ساخت مجتمعهای مسکونی سبز و هوشمند (*دانش بنیان)

شیالت

پروش ماهیان گرمابی
تولید خیار دریایی

دام و طیور
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نوع سرمایه گذاری

مرکز اصالح نژاد و پالککوبی

تولید جلبکهای میکرو و ماکرو (*دانش بنیان)

فصل ششم؛ فهرست طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار به تفکیک شهرستان

فهرست اراضی قابل واگذاری به فرصتهای سرمایهگذاری اولویتدار در شهرستان میناب
نوع ماده معدني

مساحت معدن (کیلومترمربع)

مخلوط کوهی

3.8793

منگنز

39.62

مخلوط کوهی

0.4961

مخلوط کوهی

0.1070

مخلوط کوهی

0.4920

نوع کاربری اراضی

شهرستان

مساحت (مترمربع)

زیربخش پرورش دام و طیور

چاه غربال

2000

زیربخش آبزیپروری

کرگان

1500000

زیربخش پرورش دام و طیور

زرتوجی

1200

* این اراضی متناسب با کاربری پیشین درنظر گرفته شده تخصیص داده میشود.
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فصل هفتم؛ فهرست مشوقهای اعطایی به سرمایهگذاران
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مشوقهای اعطایی ویژه
 )1مشوقهای اعطایی به سرمایهگذاریهای صورت گرفته در شهرستانهای استان

✔

✔در صورت سرمایهگذاری در هر یک از شهرستانهای ابوموسی ،جاسک ،سیریک و بشاگرد براساس فهرست سرمایهگذاریهای اولویتدار ،بزرگمقیاس و یا استراتژیک ،تمامی
مشوقهای سرمایهگذاری استراتژیک به سرمایهگذار اعطا خواهد شد.

 )2مشوقهای اعطایی به سرمایهگذاریهای صورت گرفته در جزایر استان

✔

✔در صورت سرمایهگذاری در هر یک از جزایر استان (به استثناء جزیره کیش و قشم) براساس فهرست سرمایهگذاریهای اولویتدار ،بزرگمقیاس و یا استراتژیک ،تمامی
مشوقهای طالیی سرمایهگذاری به سرمایهگذار اعطا خواهد شد.

 )3مشوقهای اعطایی به سرمایهگذاریهای دانش بنیان و در راستای ارتقاء بهرهوری

✔

✔در صورت سرمایهگذاری در هر یک از فرصتهای سرمایهگذاری دانش بنیان و در راستای ارتقاء بهرهوری (براساس فهرست فصل چهارم) ،تمامی مشوقهای طالیی سرمایهگذاری،
با تأیید پارک علم و فناوری استان و سازمان متولی حوزه سرمایهگذاری مورد نظر ،به سرمایهگذار اعطا خواهد شد.
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 )4مشوقهای اعطایی خاص به سرمایهگذاریهای صورت گرفته در مناطق عاری از مجوز ()Clear Zones

✔
✔ ✔تمامی مجوزهای الزم برای دریافت پروانه تأسیس از قبل اخذ شده است
✔ ✔تخصیص آب (بسته به نوع فرصت سرمایهگذاری) صورت گرفته است.
✔تغییر کاربری /تخصیص زمین از قبل صورت گرفته است

 )5مشوقهای اعطایی به تمامی فرصتهای سرمایهگذاری اولویتدار ،بزرگمقیاس و استراتژیک در تمامی شهرستانهای استان

✔
✔ ✔صدور موافقت اصولی حداکثر ظرف مدت یک روز کاری (به استثناء ده رسته صنعت؛ شامل تولید بالگرد و هواپیمای مسافربری؛ تولید شناورهای با ظرفیت باالی  5000تن؛ خودروهای
✔اخذ پاسخ تمامی استعالمات استانی حرایم (آب ،برق ،گاز ،محیط زیست ،ساحلی ،میراث فرهنگی و )...حداکثر ظرف مدت یک هفته

سواری و تجاری؛ صنایع معدنی شامل زنجیره فوالد از کنسانتره سنگ آهن تا نورد؛ آلومینیوم از آلومینا تا شمش آلومینیوم؛ سرب و روی از فرآوری خاک تا شمش آنها؛ مس از کنسانتره تا مس
کاتد؛ طال از فرآوری خاک تا شمش؛ پاالیشگاههای نفت؛ صنایع باالدست پتروشیمی)

✔
✔ ✔صدور پروانه بهرهبرداری حداکثر ظرف مدت یک هفته (پس از تحویل تمام مدارک مورد نیاز)
✔صدور پروانه تأسیس حداکثر ظرف مدت یک ماه
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مشوقهای اعطایی به سرمایهگذاریهای استراتژیک و بزرگمقیاس
تخصیص و کاربری زمین

 .1صدور مجوز تغییر کاربری (از زمان طرح موضوع در کمیسیون مربوطه تا اعطای مجوز تغییر کاربری به جز مدت زمانی که مسیر صدور مجوز در دست متقاضی است) حداکثر
ظرف مدت سه هفته
 .2استعدادیابی اراضی بهمنظور تخصیص زمین حداکثر ظرف مدت یک هفته
 .3ارزشگذاری اراضی بهمنظور تخصیص زمین حداکثر ظرف مدت یک هفته
 .4تخصیص زمین حداکثر ظرف مدت سه هفته
 .5اختصاص زمین پایین دست سدها (به استناد بند  3ماده واحده قانون تشويق سرمایهگذاری در طرحهای آب كشور)
تخصیص زیرساخت

 .6کمک به تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت احداث شبکه برق
 .7تسریع در انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق (ویژه نیروگاههای تولید برق)
 .8اعطای تسهیالت ارزانقیمت جهت اجرای شبکه برق
 .9اولویت در تخصیص انشعاب و تأمین گاز
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 .10تقسیط انشعاب گاز ( 36ماهه)
 .11تعیین کمترین تعرفه گاز
 .12تخصیص شبکه مخابراتی فیبر نوری
 .13ایجاد ارتباط کابلی تلفنی
 .14ایجاد آنتنهای  BTSموبایل
 .15اولویت صدور مجوز احداث راه اختصاصی از جاده اصلی ظرف مدت یک هفته
 .16کمک به تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت احداث راه اختصاصی از جاده اصلی
 .17صدور مجوز احداث مجتمع خدمات رفاهی اختصاصی
 .18اولویت استفاده از شبکه ریلی سراسری به منظور حمل کاال
 .19صدور مجوز احداث شبکه ریلی مجزا در صورت وجود امکان محیطی
 .20پرداخت  60درصد از هزینه روسازی شبکه ریلی
 .21صدور مجوز احداث اسکله اختصاصی
 .22اولویت واگذاری اسکله و بنادر موجود
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بیمه تأمین اجتماعی

 .23ارائه دورههای آموزشی رایگان ،قبل ،حین و بعد از سرمایهگذاری
 .24ارائه خدمات مشاورهای حضوری و تلفنی مستمر رایگان پس از شروع به فعالیت به مدت  100ساعت در سال در محل بنگاه
 .25رسیدگی خارج از نوبت به اعتراض بدهی بیمهای
 .26صدور خارج از نوبت مفاصا حسابهای بیمهای
 .27ایجاد کانتر اختصاصی ارائه خدمات بیمه تأمین اجتماعی به همراه کارشناس متخصص در محل سرمایهگذاری
 .28تقسیط بلندمدت بدهی تأمین اجتماعی با نهایت مساعدت قانونی
 .29ارائه آموزشهای رایگان فنی-حرفهای
 .30دریافت سهم حق بیمه کارفرما توسط سازمان تأمین اجتماعی در زمان پرداخت حقوق پرسنل از طریق نظام بانکی و صدور مفاصاحساب کارفرما به صورت برخط (در صورت
موافقت کارفرما) :در این حالت کارفرما نسبت به لحاظ حق بیمه سهم کارفرما (همان ماه یا ماه قبل) و افزوده شدن آن به حقوق و مزایای پرسنلی اقدام کرده تا در زمان پرداخت
حقوق و مزایا از طریق شبکه بانکی ،سهم تأمین اجتماعی از واریزی ،کسر و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شده و هیچ تغییری در پرداختی به پرسنل صورت نگیرد.
همچنین کارفرما مجاز است سهم بیمه کارفرما را با یک ماه تأخیر از این روش پرداخت نماید.
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فصل هفتم؛ فهرست مشوقهای اعطایی به سرمایهگذاران

بیمه سرمایهگذاری

 .31اخذ کمترین تعرفه بیمهای و بیشترین پرداخت خسارت ناشی از حوادت غیرمرقبه و بحران (ویژه تولیدات کشاورزی)
 .32کاهش تعرفه بیمه تکمیلی سرمایهگذاری از محل صندوقهای بیمه دولتی (ویژه تولیدات کشاورزی)
 .33تعیین کارگزار اختصاصی ارائه خدمات بیمه سرمایهگذاری به همراه کارشناس متخصص در محل سرمایهگذاری (ویژه تولیدات کشاورزی)
 .34بیمه صد درصدی سرمایهگذاری اعم داخلی و خارجی در مقابل ریسکهای امنیتی (سیاسی)
مالیات

 .35استرداد مالیات ارزش افزوده حداکثر ظرف  2ماه
 .36تقسیط مالیات بر درآمد طبق قانون
 .37رسیدگی خارج از نوبت به اسناد مالیاتی
 .38رسیدگی به درخواستهای اعتراض مالیاتی حداکثر ظرف مدت  ۴۸ساعت
 .39بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش تا سقف  100درصد با تأیید کارگروه تسهیل تسهیل و رفع موانع تولید استان
 .40مشاوره تخصصی مالیاتی رایگان به مدت  100ساعت
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گمرک

 .41ارائه خدمات گمرکی در محل
 .42اعطای حداقل  20درصد تخفیف در اخذ سود بازرگانی
 .43صدور مجوز احداث انبار اختصاصی گمرکی
 .44تقسیط پرداخت تعرفه گمرکی
 .45ترخیص کاال ظرف مدت  24ساعت پس از ارائه مستندات الزم
 .46ارائه خدمات قرنطینه نباتی حداکثر ظرف مدت یک روز کاری
 .47ترخیص نهادهها و ماشین آالت تولیدی حداکثر ظرف مدت  48ساعت پس از ارائه مجوزهای الزم
خدمات بندری

 .48اولویت در پهلوگیری کشتیهای اختصاصی سرمایهگذار  2بار در سال
 .49اولویت در تخلیه بار (نهاده تولید) سرمایهگذار
 .50اولویت در اختصاص فضا جهت انبارش کاال
 .51اخذ حداقلی هزینههای انبارداری
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حمل و نقل

 .52اخذ حداقلی هزینههای حمل هوایی کاال (کارگو) (مختص محصوالت کشاورزی)
 .53اولویت در استفاده از ظرفیت حمل هوایی کاال (کارگو)
 .54پرداخت یارانه حمل و نقل صادراتی محصوالت کشاورزی
 .55اولویت در اختصاص ناوگان حمل و نقل جادهای ،ریلی و دریایی
 .56اولویت استفاده از ظرفیت کانتینرهای یخچالدار جهت حمل کاال برای رستههای تولیدات کشاورزی
 .57کاهش تعرفه حمل و نقل دریایی کاال به میزان  20درصد (*در صورت استفاده از کل ظرفیت ،تا  50درصد قابل افزایش است)
 .58کاهش تعرفه حمل و نقل ریلی کاال به میزان  15درصد
تشریفات و ارتباطات خارجی

 .59امکان بهرهمندی رایگان از خدمات  CIPفرودگاه
 .60استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی جهت تسهیل و تسریع در صدور کارت بازرگانی
 .61استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی جهت تسهیل و تسریع در روابط تجاری برونمرزی
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خدمات بانکی
 .62تسهیل در گشایش LC

 .53مساعدت در صدور تضامین بانکی
 .64ارائه خدمات مشاوره بانکی رایگان در محل مورد نظر سرمایهگذار در استان به مدت  20ساعت در سال
 .65کمک به استفاده از تضامین صندوق ضمانت توسعه تعاون و صندوق ضمانت صنایع کوچک
 .66تأکید بر ارائه خدمات تأمین مالی در صورت ایجاد زنجیرههای تولیدی توسط مؤسسات اعتباری و مؤسسات تأمین مالی
 .67ارائه خدمات بانکی خارج از نوبت (مانند تجدیدارزیابی ،صدور حواله بانکی ،ارزیابی و قیمتگذاری وثایق و)...
مشوقهای حاکمیتی

 .68برگزاری جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حداکثر ظرف مدت  24ساعت در سطح استان از زمان درخواست
 .69درخواست برگزاری جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حداکثر ظرف مدت یک هفته در سطح ملی در صورت نیاز
 .70دسترسی بهروز به مسئولین به صورت مالقات حضوری بدون درخواست تعیین وقت قبلی حداکثر ظرف همان روز
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فصل هفتم؛ فهرست مشوقهای اعطایی به سرمایهگذاران

 .71فراهم نمودن امکان استفاده از نیروی کار خارجی (در صورتی که سرمایهگذاری خارجی باشد)
 .72صدور مجوز اقامت پنج ساله سرمایهگذار به همراه پنج نفر از اعضای خانواده در کشور (در صورتی که سرمایهگذاری خارجی باشد)
 .73فراهم نمودن امکان واردات یک دستگاه خودرو (در صورتی که سرمایهگذاری خارجی باشد)
 .74تسریع در رسیدگی به پروندهها و دعاوی تجاری
 .75هماهنگی جهت ترخیص ماشین آالت وارداتی مورد نیاز واحد تولیدی حداکثر ظرف مدت یک هفته (به شرط دست اول بودن ماشین آالت و نداشتن مشابه داخلی)
 .76صدور مجوز ایجاد شهرک صنعتی خصوصی
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مشوقهای طالیی سرمایهگذاری

(اعطایی به فرصتهای سرمایهگذاری اولویتدار نوع )1
 .1صدور مجوز تغییر کاربری (از زمان طرح موضوع در کمیسیون مربوطه تا اعطای مجوز تغییر کاربری به جز مدت زمانی که مسیر صدور مجوز در دست متقاضی است) حداکثر
ظرف مدت سه هفته
 .2استعدادیابی اراضی بهمنظور تخصیص زمین حداکثر ظرف مدت یک هفته
 .3ارزشگذاری اراضی بهمنظور تخصیص زمین حداکثر ظرف مدت یک هفته
 .4تخصیص زمین حداکثر ظرف مدت سه هفته
 .5اولویت در تأمین برق برای طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار
 .6کمک به تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت احداث شبکه برق (به طرحهای استراتژیک اعطا نمیشود)
 .7تسریع در انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق (ویژه نیروگاههای تولید برق)
 .8اعطای تسهیالت ارزانقیمت جهت اجرای شبکه برق
 .9اولویت در تخصیص انشعاب و تأمین گاز
 .10تقسیط انشعاب گاز ( 36ماهه)
 .11تعیین کمترین تعرفه گاز
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 .12تخصیص شبکه مخابراتی فیبر نوری
 .13ایجاد ارتباط کابلی تلفنی
 .14ایجاد آنتنهای  BTSموبایل
 .15اولویت صدور مجوز احداث راه اختصاصی از جاده اصلی ظرف مدت یک هفته
 .16کمک به تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت احداث راه اختصاصی از جاده اصلی
 .17صدور مجوز احداث مجتمع خدمات رفاهی اختصاصی (مخصوص پروژههای شماره ).....
 .18اولویت استفاده از شبکه ریلی سراسری به منظور حمل کاال
 .19اولویت واگذاری اسکله و بنادر موجود
 .20اخذ کمترین تعرفه بیمهای و بیشترین پرداخت خسارت ناشی از حوادت غیرمرقبه و بحران (ویژه تولیدات کشاورزی)
 .21کاهش تعرفه بیمه تکمیلی سرمایهگذاری از محل صندوقهای بیمه دولتی (ویژه تولیدات کشاورزی)
 .22تعیین کارگزار اختصاصی ارائه خدمات بیمه سرمایهگذاری به همراه کارشناس متخصص در محل سرمایهگذاری (ویژه تولیدات کشاورزی)
 .23ارائه دورههای آموزشی رایگان ،قبل ،حین و بعد از سرمایهگذاری
 .24ارائه خدمات مشاورهای حضوری و تلفنی مستمر رایگان پس از شروع به فعالیت به مدت  100ساعت در سال در محل بنگاه
 .25رسیدگی خارج از نوبت به اعتراض بدهی بیمهای
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 .26صدور خارج از نوبت مفاصا حسابهای بیمهای
 .27ایجاد کانتر اختصاصی ارائه خدمات بیمه تأمین اجتماعی به همراه کارشناس متخصص در محل سرمایهگذاری
 .28تقسیط بلندمدت بدهی تأمین اجتماعی با نهایت مساعدت قانونی
 .29ارائه آموزشهای رایگان فنی-حرفهای
 .30استرداد مالیات ارزش افزوده حداکثر ظرف  2ماه
 .31تقسیط مالیات بر درآمد طبق قانون
 .32رسیدگی خارج از نوبت به اسناد مالیاتی
 .33رسیدگی به درخواستهای اعتراض مالیاتی حداکثر ظرف مدت  ۴۸ساعت
 .34بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش تا سقف  80درصد با تأیید کارگروه تسهیل تسهیل و رفع موانع تولید استان
 .35مشاوره تخصصی مالیاتی رایگان به مدت  80ساعت
 .36اعطای حداقل  20درصد تخفیف در اخذ سود بازرگانی
 .37تقسیط پرداخت تعرفه گمرکی
 .38ارائه خدمات قرنطینه نباتی حداکثر ظرف مدت یک روز کاری
 .39ترخیص نهادهها و ماشین آالت تولیدی حداکثر ظرف مدت  48ساعت پس از ارائه مجوزهای الزم
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 .40امکان بهرهمندی رایگان از خدمات  CIPفرودگاه
 .41استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی جهت تسهیل و تسریع در صدور کارت بازرگانی
 .42کمک به استفاده از تضامین صندوق ضمانت توسعه تعاون و صندوق ضمانت صنایع کوچک
 .43تسهیل در گشایش LC

 .44مساعدت در صدور تضامین بانکی
 .45ارائه خدمات مشاوره بانکی رایگان در محل مورد نظر سرمایهگذار در استان به مدت  10ساعت در سال
 .46اولویت در ارائه خدمات تأمین مالی در صورت ایجاد زنجیرههای تولیدی توسط مؤسسات اعتباری و مؤسسات تأمین مالی
 .47ارائه خدمات بانکی خارج از نوبت (مانند تجدیدارزیابی ،صدور حواله بانکی ،ارزیابی و قیمتگذاری وثایق و)...
 .48برگزاری جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حداکثر ظرف مدت  24ساعت در سطح استان از زمان درخواست
 .49دسترسی بهروز به مسئولین به صورت مالقات حضوری بدون درخواست تعیین وقت قبلی حداکثر ظرف  24ساعت
 .50فراهم نمودن امکان استفاده از نیروی کار خارجی (در صورتی که سرمایهگذاری خارجی باشد)
 .51صدور مجوز اقامت پنج ساله سرمایهگذار به همراه پنج نفر از اعضای خانواده در کشور (در صورتی که سرمایهگذاری خارجی باشد)
 .52فراهم نمودن امکان واردات یک دستگاه خودرو (در صورتی که سرمایهگذاری خارجی باشد)
 .53تسریع در رسیدگی به پروندهها و دعاوی تجاری
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فصل هفتم؛ فهرست مشوقهای اعطایی به سرمایهگذاران

 .54هماهنگی جهت ترخیص ماشین آالت وارداتی مورد نیاز واحد تولیدی حداکثر ظرف مدت یک هفته (به شرط دست اول بودن ماشین آالت و نداشتن مشابه داخلی)
 .55تمامی طرحهای سرمایهگذاری که در شهرکهای صنعتی صورت گیرند ،شامل حداکثر  50درصد تخفیف قیمت زمین و خدمات خواهند شد.
 .56تمامی طرحهای سرمایهگذاری که در شهرکهای صنعتی صورت گیرند ،تقسیط  46ماهه قیمت زمین و خدمات خواهند شد.
 .57اخذ حداقلی هزینههای حمل هوایی کاال (کارگو) (مختص محصوالت کشاورزی)
 .58کاهش تعرفه حمل و نقل دریایی کاال به میزان  20درصد (*در صورت استفاده از کل ظرفیت ،تا  50درصد قابل افزایش است)
 .59کاهش تعرفه حمل و نقل ریلی کاال به میزان  15درصد
 .60اولویت در استفاده از ظرفیت حمل هوایی کاال (کارگو)
 .61پرداخت یارانه حمل و نقل صادراتی محصوالت کشاورزی
 .62اولویت در اختصاص ناوگان حمل و نقل جادهای ،ریلی و دریایی
 .63اولویت استفاده از ظرفیت کانتینرهای یخچالدار جهت حمل کاال برای رستههای تولیدات کشاورزی
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فصل هفتم؛ فهرست مشوقهای اعطایی به سرمایهگذاران

مشوقهای نقرهای سرمایهگذاری

(اعطایی به فرصتهای سرمایهگذاری اولویتدار نوع )2
 .1صدور مجوز تغییر کاربری (از زمان طرح موضوع در کمیسیون مربوطه تا اعطای مجوز تغییر کاربری به جز مدت زمانی که مسیر صدور مجوز در دست متقاضی است) حداکثر
ظرف مدت سه هفته
 .2استعدادیابی اراضی بهمنظور تخصیص زمین حداکثر ظرف مدت یک هفته
 .3ارزشگذاری اراضی بهمنظور تخصیص زمین حداکثر ظرف مدت یک هفته
 .4تخصیص زمین حداکثر ظرف مدت سه هفته
 .5اولویت در تأمین برق برای طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار
 .6اعطای تسهیالت ارزانقیمت جهت اجرای شبکه برق
 .7اولویت در تخصیص انشعاب و تأمین گاز
 .8تقسیط انشعاب گاز ( 36ماهه)
 .9ایجاد ارتباط کابلی تلفنی
 .10ایجاد آنتنهای  BTSموبایل
 .11اولویت صدور مجوز احداث راه اختصاصی از جاده اصلی ظرف مدت یک هفته
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 .12اولویت استفاده از شبکه ریلی سراسری به منظور حمل کاال
 .13اخذ کمترین تعرفه بیمهای و بیشترین پرداخت خسارت ناشی از حوادت غیرمرقبه و بحران (ویژه تولیدات کشاورزی)
 .14کاهش تعرفه بیمه تکمیلی سرمایهگذاری از محل صندوقهای بیمه دولتی (ویژه تولیدات کشاورزی)
 .15ارائه دورههای آموزشی رایگان ،قبل ،حین و بعد از سرمایهگذاری
 .16ارائه خدمات مشاورهای حضوری و تلفنی مستمر رایگان پس از شروع به فعالیت به مدت  50ساعت در سال در محل بنگاه
 .17رسیدگی خارج از نوبت به اعتراض بدهی بیمهای
 .18صدور خارج از نوبت مفاصا حسابهای بیمهای
 .19تقسیط بلندمدت بدهی تأمین اجتماعی با نهایت مساعدت قانونی
 .20ارائه آموزشهای رایگان فنی-حرفهای
 .21تقسیط مالیات بر درآمد طبق قانون
 .22رسیدگی خارج از نوبت به اسناد مالیاتی
 .23رسیدگی به درخواستهای اعتراض مالیاتی حداکثر ظرف مدت یک هفته
 .24بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش تا سقف  60درصد با تأیید کارگروه تسهیل تسهیل و رفع موانع تولید استان
 .25مشاوره تخصصی مالیاتی رایگان به مدت  50ساعت
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 .26اعطای حداقل  20درصد تخفیف در اخذ سود بازرگانی
 .27تقسیط پرداخت تعرفه گمرکی
 .28ارائه خدمات قرنطینه نباتی حداکثر ظرف مدت یک روز کاری
 .29ترخیص نهادهها و ماشین آالت تولیدی حداکثر ظرف مدت  48ساعت پس از ارائه مجوزهای الزم
 .30استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی جهت تسهیل و تسریع در صدور کارت بازرگانی
 .31کمک به استفاده از تضامین صندوق ضمانت توسعه تعاون و صندوق ضمانت صنایع کوچک
 .32تسهیل در گشایش LC

 .33ارائه خدمات مشاوره بانکی رایگان در محل مورد نظر سرمایهگذار در استان به مدت  10ساعت در سال
 .34اولویت در ارائه خدمات تأمین مالی در صورت ایجاد زنجیرههای تولیدی توسط مؤسسات اعتباری و مؤسسات تأمین مالی
 .35برگزاری جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حداکثر ظرف مدت  48ساعت در سطح استان از زمان درخواست
 .36فراهم نمودن امکان استفاده از نیروی کار خارجی (در صورتی که سرمایهگذاری خارجی باشد)
 .37صدور مجوز اقامت پنج ساله سرمایهگذار به همراه پنج نفر از اعضای خانواده در کشور (در صورتی که سرمایهگذاری خارجی باشد)
 .38فراهم نمودن امکان واردات یک دستگاه خودرو (در صورتی که سرمایهگذاری خارجی باشد)
 .39تسریع در رسیدگی به پروندهها و دعاوی تجاری
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 .40هماهنگی جهت ترخیص ماشین آالت وارداتی مورد نیاز واحد تولیدی حداکثر ظرف مدت یک هفته (به شرط دست اول بودن ماشین آالت و نداشتن مشابه داخلی)
 .41تمامی طرحهای سرمایهگذاری که در شهرکهای صنعتی صورت گیرند ،شامل حداکثر  50درصد تخفیف قیمت زمین و خدمات خواهند شد.
 .42تمامی طرحهای سرمایهگذاری که در شهرکهای صنعتی صورت گیرند ،تقسیط  46ماهه قیمت زمین و خدمات خواهند شد.
 .43اخذ حداقلی هزینههای حمل هوایی کاال (کارگو) (مختص محصوالت کشاورزی)
 .44کاهش تعرفه حمل و نقل دریایی کاال به میزان  20درصد (*در صورت استفاده از کل ظرفیت ،تا  50درصد قابل افزایش است)
 .45کاهش تعرفه حمل و نقل ریلی کاال به میزان  15درصد
 .46اولویت در استفاده از ظرفیت حمل هوایی کاال (کارگو)
 .47پرداخت یارانه حمل و نقل صادراتی محصوالت کشاورزی
 .48اولویت در اختصاص ناوگان حمل و نقل جادهای ،ریلی و دریایی
 .49اولویت استفاده از ظرفیت کانتینرهای یخچالدار جهت حمل کاال برای رستههای تولیدات کشاورزی
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مشوقهای برنزی سرمایهگذاری

(اعطایی به فرصتهای سرمایهگذاری اولویتدار نوع )3
 .1صدور مجوز تغییر کاربری (از زمان طرح موضوع در کمیسیون مربوطه تا اعطای مجوز تغییر کاربری به جز مدت زمانی که مسیر صدور مجوز در دست متقاضی است) حداکثر
ظرف مدت پنج هفته
 .2استعدادیابی اراضی بهمنظور تخصیص زمین حداکثر ظرف مدت یک هفته
 .3ارزشگذاری اراضی بهمنظور تخصیص زمین حداکثر ظرف مدت یک هفته
 .4تخصیص زمین حداکثر ظرف مدت پنج هفته
 .5ایجاد ارتباط کابلی تلفنی
 .6ایجاد آنتنهای  BTSموبایل
 .7اخذ کمترین تعرفه بیمهای و بیشترین پرداخت خسارت ناشی از حوادت غیرمرقبه و بحران (ویژه تولیدات کشاورزی)
 .8ارائه دورههای آموزشی رایگان ،قبل ،حین و بعد از سرمایهگذاری
 .9رسیدگی خارج از نوبت به اعتراض بدهی بیمهای
 .10صدور خارج از نوبت مفاصا حسابهای بیمهای
 .11تقسیط بلندمدت بدهی تأمین اجتماعی با نهایت مساعدت قانونی
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 .12ارائه آموزشهای رایگان فنی-حرفهای
 .13رسیدگی خارج از نوبت به اسناد مالیاتی
 .14بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش تا سقف  50درصد با تأیید کارگروه تسهیل تسهیل و رفع موانع تولید استان
 .15مشاوره تخصصی مالیاتی رایگان به مدت  30ساعت
 .16تقسیط پرداخت تعرفه گمرکی
 .17ارائه خدمات قرنطینه نباتی حداکثر ظرف مدت یک روز کاری
 .18استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی جهت تسهیل و تسریع در صدور کارت بازرگانی
 .19کمک به استفاده از تضامین صندوق ضمانت توسعه تعاون و صندوق ضمانت صنایع کوچک
 .20اولویت در ارائه خدمات تأمین مالی در صورت ایجاد زنجیرههای تولیدی توسط مؤسسات اعتباری و مؤسسات تأمین مالی
 .21برگزاری جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حداکثر ظرف مدت  72ساعت در سطح استان از زمان درخواست
 .22فراهم نمودن امکان استفاده از نیروی کار خارجی (در صورتی که سرمایهگذاری خارجی باشد)
 .23صدور مجوز اقامت پنج ساله سرمایهگذار به همراه پنج نفر از اعضای خانواده در کشور (در صورتی که سرمایهگذاری خارجی باشد)
 .24فراهم نمودن امکان واردات یک دستگاه خودرو (در صورتی که سرمایهگذاری خارجی باشد)
 .25تسریع در رسیدگی به پروندهها و دعاوی تجاری
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 .26تمامی طرحهای سرمایهگذاری که در شهرکهای صنعتی صورت گیرند ،شامل حداکثر  50درصد تخفیف قیمت زمین و خدمات خواهند شد.
 .27تمامی طرحهای سرمایهگذاری که در شهرکهای صنعتی صورت گیرند ،تقسیط  46ماهه قیمت زمین و خدمات خواهند شد.
 .28اخذ حداقلی هزینههای حمل هوایی کاال (کارگو) (مختص محصوالت کشاورزی)
 .29کاهش تعرفه حمل و نقل دریایی کاال به میزان  20درصد (*در صورت استفاده از کل ظرفیت ،تا  50درصد قابل افزایش است)
 .30کاهش تعرفه حمل و نقل ریلی کاال به میزان  15درصد
 .31اولویت در استفاده از ظرفیت حمل هوایی کاال (کارگو)
 .32پرداخت یارانه حمل و نقل صادراتی محصوالت کشاورزی
 .33اولویت در اختصاص ناوگان حمل و نقل جادهای ،ریلی و دریایی
 .34اولویت استفاده از ظرفیت کانتینرهای یخچالدار جهت حمل کاال برای رستههای تولیدات کشاورزی
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