
استان سیستان و بلوچستان با بیش از 181 هزار کیلومترمربع وسعت و حدودا "300 
کیلومتر" مرز آبى ازکرانه هاى آبى دریاى عمان قرار دارد. یکى از مزیتهاى نسبى استان در 

بخش کشاورزى، شیالت (صید و صیادى وآبزى پرورى) مى باشد که بسترهاى ناشناخته آن به 
برکت انقالب اسالمى به خوبى شناسایى شده است. 

شناسایى بیش از 100هزار هکتار مکان مناسب در پهنه آبى سواحل مکران جهت پرورش 
آبزیان در قفس

تعیین 11 زون در سواحل استان براى اجراى طرح پرورش ماهیان دریایى در قفس
وجود 9 بندر صیادى و 6 موج شکن چندمنظوره در نوار ساحلى از شرق تا غرب استان      

 نیروى کار بومى ماهر وآشنا با فنون  دریا نوردى و آبزى پرورى  در قفس
کیفیت آب مناسب و عارى از هرگونه آلودگى صنعتى در سواحل استان

عمق مناسب آب در حداقل فاصله از ساحل
پارك صنعتى شیالت فبشا سازمان منطقه آزاد چابهار مجموعه ایست تقریبا 80 هکتارى واقع در ناحیه صنعتى 

سازمان منطقه آزاد چابهار با کاربرى تخصصى صنایع فرآورى محصوالت شیالتى با فناورى هاى نوین این شهرك در 
مجاورت خط ساحلى خلیج چابهار و در پیکره هفتم صنعتى سازمان قرارداد. 

                                                                  پارك هاى صنعتى شیالت
1.شهرك صنعتى آبزى پرورى   2.شهرك صنعتى صید و صیادى    3. شهرك صنعتى فرآورى محصوالت شیالتى (فبشا)

پارك فبشا (فرآورى محصوالت دریایى) داراى ویژگى هاى ذیل مى باشد:
مجموعه مجزا ساختمان ادارى-بازرگانى شهرك (داراى مجموعه بازرگانى و بازاریابى 

صنایع شیالتى، واحد ادارى، سالن کنفرانس، مجموعه صنوف، اتحادیه ها، انجمن ها و 
کنسرسیوم هاى صنایع شیالتى) 
ساختمان آموزش - پژوهشى فبشا 

کارخانجات  نیاز  آزمایشات مورد  کلیه  انجام  براى  آزمایشگاه مرجع شهرك  ساختمان 
موجود در شهرك

باسکول
براى دسترسى  مکانى  در  ماهى  انبار  و  نگهدارى  (بمنظورى  تنى  سردخانه 10000 

کامیون ها براى تخلیه و بارگیرى) 
ساختمان تخصصى فنى و تاسسیاتى (ساختمان بمنظور ارائه خدمات متنوع تاسیساتى، 

تعمیر و نگهدارى و .... به کل کارخانه داران شهرك مى باشد)
پارك آبزى پرورى

این شهرك در مجاورت سواحل خلیج چابهار قرار داشته و  داراى زمین هاى مساعد بمنظور 
اجراى طرح هاى پرورش آبزیان بخصوص میگو با آب شور مى باشد. 
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اطالعات
تمــاس

پروژه معرفى 
شهرك صنایع شیالتى

بخـش

مساحت سایت تخصیص یافته

توسعه صنعتى و زیرساخت  

حدود 45 هکتار 

شرکت سرمایه گذارى توسعه تجارت و صید صنعتى منطقه آزاد چابهار  

امکانات اختصاصى 

سرمایه گذارى تقریبى: 20 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

بــا توجــه بــه مطالعــات آمایــش ســرزمینى و بررســى هــاى کارشناســى صــورت گرفتــه، بمنظــور اســتفاده حداکثــر و 
بهینــه از پتانســیل هــاى شــیالتى منطقــه در راســتاى آمایــش ســرزمینى، پــارك شــیالتى ســازمان متشــکل از ســه 
شــهرك صنعتــى شــامل شــهرك آبــزى پــرورى، شــهرك عمــل آورى محصــوالت دریایــى و منطقــه صیــد و صیــادى   

مى باشد.
در حــال حاضــر 80 %  صیــد  از اســکله هــاى ماهیگیــرى در ســواحل دریــاى عمــان حاصــل میشــود کــه نقــش عمــده 

اى در بازار ایران دارد. بخش شیالت از مزیت نسبى در چابهار برخوردار است.

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

باران، تصفیه فاضالب، روشنایى محوطه

فضاهاى باز، فضا هاى کارگاهى استیجارى 
ســردخانه 10 هــزار تنــى، بــازار حــراج ماهــى 
و  تکثیــر  و  پــرورش  کامــل  زنجیــره  وجــود 

فرآورى آبزیان به ویژه ماهى و میگو

الف: سرمایه گذارى مستقیم خارجى و داخلى
ب: مشــارکت با بخش خصوصى به روش واگذارى زمین بر اســاس اجاره بلند مدت یا مشــارکت در ســرمایه    

      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.

ــز  ــوزش، مراک ــز آم ــع، مرک ــز مرج ــاى مجه ــگاه ه ازمایش
ــار،  ــا، انب ــش ه ــزارى همای ــگاهى و برگ ــارى و نمایش تج
واحــد هــاى بســته بنــدى،  اســکان و غــذا خــورى پرســنل، 

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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دفتر تهران:       88879373-4 (9821+)          88782520 (9821+)

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

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


