
ایران در سال 2015 ؛ با تولید 984000 خودرو در رده  18 امین 
انداز  چشم  اساس  بر  است.  گرفته  قرار  جهان  خودروساز  کشور 

بیست ساله جمهورى اسالمى ایران در بخش خودرو تولید 3 میلیون 
خودروى سبک در ایران برنامه ریزى شده است که 2 میلیون خودرو براى 

مصارف داخلى و 1 میلیون خودرو براى صادرات خواهد بود، 25 میلیارد 
دالر قطعه  مورد نیاز بازار ایران بایستى توسط قطعه سازانى تامین گردد که در 

ایران فعالیت مى کنند و 6 میلیارد دالر قطعه بایستى به بازارهاى خارجى صادر 
گردد.

در بخش خودروهاى تجارى براى حمل و نقل کاال و مسافر نیز بایستى 120 هزار 
دستگاه خودرو تولید گردد که 90 هزار دستگاه آن براى مصارف داخلى و 30 هزار 

دستگاه براى صادرات خواهد بود.
در کشورهاى همسایه ایران و منطقه CIS جمعیتى حدود 575  میلیون نفر زندگى مى کنند. 

ایران در سال 2014، 30 درصد تولید و 40 درصد فروش خودرو در این منطقه را در اختیار 
داشته است. 

نیاز منطقه CIS به خودرو چهار میلیون و 400 هزار دســتگاه اســت، ســاالنه               
دو میلیــون و 700 هــزار دســتگاه خــودرو در ایــن منطقــه تولیــد شــده و 

بقیه از کشورهاى دیگر وارد این منطقه مى شوند.
ــردن  ــال ک ــر فع ــورى اســالمى ب ــت جمه ــد دول ــه تاکی ــه ب ــا توج ــن ب همچنی

ــه تعریــف  ــا توجــه ب ــا محوریــت چابهــار و ب ترانزیــت محــور شــرق کشــور ب
هــاب منطقــه اى اکثــر کشــورهاى CIS در چابهــار بــه منظــور ترانزیــت کاالهاى 

وارداتــى و صادراتــى خــود از طریــق بنــدر چابهــار هدفگــذارى شــهرك 
خــودرو در فــاز اول بــر مونتــاژ خودروهــاى ســنگین، صنعتــى و کشــاورزى 

پایه گذارى شده است.
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پروژه معرفى 
شهرك صنایع خودرو

بخـش

مساحت سایت تخصیص یافته

توسعه صنعتى و زیرساخت  

حدود 238 هکتار 

معاونت اقتصادى و سرمایه گذارى

امکانات هسته

سرمایه گذارى تقریبى : 82 میلیون دالر 

امکانات معمولامکانات پشتیبانى

واحد مسئول

شرح پروژه و توجیه / اهداف

روش سرمایه گذارى

حجم سرمایه گذارى

شروع پروژه پس از ارائه پیشنهاد به همراه طرح تفصیلى به سازمان منطقه آزاد چابهار و اخذ تائید امکان پذیر مى باشد. نحوه شروع پروژه 

اسناد و مدارك مورد نیاز پروژه

شــهرك پیشــنهادى  خــودرو  منطقــه آزاد چابهــار بــا هــددف ارائــه خدمــات و تســهیالت متمرکــز پشــتیبانى، رفاهــى 
و زیربناهــاى عمومــى جهــت ایجــاد  قطــب خــودرو ســازى منطقــه آزاد چابهــار بــه منظــور تامیــن نیازهــاى داخلــى و 

صادرات به خارج از کشور را دنبال مى نماید. 
شــهرك مــورد نظــر جانمایــى و مطالعــات اولیــه آن انجــام شــده اســت و آمــاده پذیــرش مشــاور جهــت انجــام مطالعــات 

کارشناسى بمنظور اجراى پروژه ها مى باشد.
زیربناهاى پیش بینى شده براى شهرك عبارتند از :

 دیــوار کشــى محوطــه، راههــا، بــرق، سیســتم 
جامــد،   هــاى  پســماند  دفــع  و  مدیریــت 
سیســتم تامیــن آب تصفیــه شــده، مدیریــت 
آب هــاى ناشــى از ســیالب، تصفیــه فاضــالب، 

روشنایى محوطه 

کارگاهــى  واگــذارى، فضاهــاى  آمــاده  قطعــات 
استیجارى

سرمایه گذارى مستقیم خارجى و داخلى
ــارکت در  ــا مش ــدت ی ــد م ــاره بلن ــاس اج ــر اس ــن ب ــذارى زمی ــه روش واگ ــى ب ــش خصوص ــا بخ ــارکت ب مش

سرمایه گذارى که در آن زمین و مجوزهاى الزم به عنوان آورده سازمان منطقه آزاد منظور مى گردد.

از ســرمایه گــذاران بالقــوه یــا توســعه دهنــدگان دعــوت بــه عمــل مــى آیــد تــا بــا ســرمایه گــذارى و تاســیس 
شــرکت، پــروژه مــورد نظــر را در منطقــه آزاد اجــرا نماینــد. ایــن شــرکت هــا مشــمول مشــوق هــاى قانونــى در 

مناطق آزاد خواهند بود.

آزمایشــگاه  هــاى مجهــز، مرکــز آمــوزش، مراکــز تجــارى و 
نمایشــگاهى و برگــزارى همایــش هــا، انبــار، واحــد هــاى 

بسته بندى،  اسکان و غذا خورى پرسنل

الف: معافیت هاى مالیاتى به مدت 20 سال امتیازات قابل ارائه
ب: معافیت در عوارض ورودى ماشین آالت و مواد اولیه

ج: ورود بخشــى از محصوالت تولیدى در شــهرك به داخل کشــور تا ســقف درصد ارزش افزوده بدون 
    پرداخت عوارض و عدم نیاز به ثبت سفارش

د: استفاده از دیگر مشوق هاى قانونى مناطق آزاد

توضیحات تکمیلى
پروژه قابل تبدیل به قراردادهاى EPCF یا Turnkey مى باشد.

مبالــغ مذکــور صرفــاً جهــت انجــام عملیــات آمــاده ســازى مــى باشــد کــه در زمــان اجرایــى شــدن پــروژه بــه روز  
رســانى مــى شــود و ســرمایه گــذارى مــورد نیــاز اجــراى هــر واحــد طراحــى شــده اختصاصــى، مســتقل بــوده و 

به مبلغ فوق اضافه مى گردد.

نمایندگى زیرساختى و فنى واحد پشتیبانى

هم اکنون، درخواست توسعه دهندگان ثبت شده و یک واحد صنعتى احداث شده است. اسناد و مدارك مورد نیاز پروژه
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دفتر تهران:       88879373-4 (9821+)          88782520 (9821+)

     دفتر چابهار:       35312200 (9854+)               35312229 (9854+

                          www.cfzo.ir 
 Email: info@cfzo.ir   


