
سازمان فائو در سال 2013 میالدى میزان تولید خرما را در 
جهان حدود 5/7 میلیون تن از 1/1 میلیون هکتار نخلستان با 

متوسط عملکردى معادل 6 هزار و 834 کیلوگرم در هکتار اعالم 
کرده است. ایران در مقام دوم تولید و در سطح زیر کشت خرما مقام 

سوم در جهان قرار دارد. 
آمار تجارت فائو در سال 2013 نشان مى دهد که تجارت جهانى خرما 

معادل 1/4 میلیون تن است. ایران با تولید حدود یک میلیون تن خرما یکى 
و  سیستان  و  است  جهان  سراسر  در  خرما  تولیدکنندگان  بزرگترین  از 

است،                       ایران  هاى  استان  بین  در  بزرگ  تولیدکنندگان  سومین  بلوچستان 
200 هزار تن خرماى تولید شده در استان سیستان و بلوچستان توسط روش هاى 

سنتى ناکارآمد در بازار به فروش مى رسد. پروژه با هدف ارائه محصول کیفى،                        
با بهره ورى باال و ایجاد ارزش افزوده به منظور صادرات پیشنهاد مى گردد.  

افزایش توان رقابت پذیرى در صادرات با کاهش هزینه هاى تولید و فرآورى
تخصص گرایى

تجمع مکانى در یک منطقه جغرافیایى 
وجود ذخیره اى از نیروى کار ماهر و متخصص

حضور تولیدکنندگان کاالهاى واسطه اى
تسهیل در گردش اطالعات و فناورى

تسهیل در شکل گیرى خدمات عمومى کسب و کار
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پروژه معرفى 
شهرك تخصصى فرآورى خرما

بخـش

مساحت سایت تخصیص یافته

توسعه صنعتى و زیرساخت  

حدود 24 هکتار 

معاونت اقتصادى و سرمایه گذارى

امکانات اختصاصى 

هزینه تقریبى: بیش از 8/5 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

ــز داراى  ــع متمرک ــک مجتم ــاد ی ــار ایج ــه آزاد چابه ــا در منطق ــرآورى خرم ــى ف ــهرك تخصص ــنهاد ش ــدف از پیش ه
ــى  ــارف داخل ــادرات و مص ــور ص ــه منظ ــدات ب ــن تولی ــراى ای ــى ب ــى و زیربنای ــدى، رفاه ــتیبانى تولی ــات پش امکان
اســت. مطالعــات اولیــه جانمایــى توســط مشــاور انجــام شــده و  در حــال حاضــر ســه واحــد تولیــدى مــورد پذیــرش 

قرار گرفته و در حال پذیرش طرح هاى مربوطه در شهرك مى باشد.

دیــوار کشــى محوطــه، جــاده هــاى دسترســى، 
بــرق، سیســتم مدیریــت و دفــع پســماند هاى 
جامــد،  سیســتم تامیــن آب تصفیــه شــده، 
مدیریــت آب هــاى ناشــى از ســیالب، جمــع 
ــاران، تصفیــه فاضــالب، روشــنایى  آورى آب ب

محوطه. 

ــتیجارى،  ــى اس ــاى کارگاه ــا ه ــاز، فض ــاى ب فضاه
ســردخانه جهــت نگهــدارى خرمــا، وجــود بــاغ 
پژوهشــى  تخصصــى  مرکــز  خرمــا،  الگویــى 

آزمایشگاهى کشت بافت

الف: سرمایه گذارى مستقیم خارجى و داخلى
ب: مشــارکت بــا بخــش خصوصــى بــه روش واگــذارى زمیــن بــر اســاس اجــاره بلنــد مــدت یــا مشــارکت در 

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 
بســته بنــدى،  اســکان و غــذا خــورى پرســنل، مرکــز 

تحقیق  و توسعه

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

ج: ورود بخشى از محصوالت تولیدى در شهرك به داخل کشور تا سقف 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.
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اطالعات
تمــاس
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دفتر تهران:       88879373-4 (9821+)          88782520 (9821+)

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

                          www.cfzo.ir 
  info@cfzo.ir :ایمیل  


