
محیطى  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  غذایى  مواد  شهرك 
در  غذایى  محصوالت  تولید  صنایع  استقرار  جهت  مناسب 

کشور مى باشد و این شهرك به منظور تأمین مواد غذایى در 
محدوده منطقه آزاد با تاکید بر کاهش قیمت تمام شده و قابل 

رقابت با محصوالت مشابه بازارهاى بین المللى مى باشد.
اختصاصى  هاى  مکان  داراى  چابهار  آزاد  منطقه  غذایى  مواد  شهرك 

جهت  استقرار برندهاى شاخص ملى و بین المللى صنایع مى باشد.

              
                 براى این شهرك امکانات ذیل پیش بینى شده است:

احداث واحدهاي تحقیق و توسعه صنایع غذایى بطور متمرکز
احداث آزمایشگاه مرجع جهت پشتیبانى از تمام کارخانجات مستقر در شهرك

احداث سالن کنفرانس و مجموعه ادارى به صورت متمرکز
احداث باسکول اختصاصى

احداث سردخانه زیر صفر و باالى صفر 
احداث ساختمان اختصاصى شهرك که محل استقرار تیم هاى بازاریابى و بازرگانى، 

صنوف، کنسرسیوم ها، انجمن ها و اتحادیه ها 

صنایع غذایى

عمل آورى
صنایع غذایى
وکشاورزى

شهـرك

A G R O  F O O D
C.F.Z



پروژه معرفى 
شهرك عمل آورى صنایع غذایى وکشاورزى

C.F.Z

اطالعات
تمــاس

بخـش

مساحت سایت تخصیص یافته

توسعه صنعتى و زیرساخت ها  

34 هکتار 

معاونت اقتصادى و سرمایه گذارى

امکانات اختصاصى 

سرمایه گذارى تقریبى: 12 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

هــدف از پیشــنهاد شــهرك مــواد غذایــى در منطقــه آزاد چابهــار ایجــاد مکانــى یکپارچــه بــا هــدف حمایــت از تولیــد 
کننــدگان و کشــاورزان و ایجــاد امکانــات زیربنایــى معمــول بــراى جمــع آورى، انبــارش، عمــل آورى و توزیــع 
ــادرات،  ــدف ص ــا ه ــتان )ب ــتان و پاکس ــایه( افغانس ــاى همس ــور ه ــران و کش ــاورزى در ای ــى کش ــوالت غذائ محص

صادرات مجدد و تجارى.
ــن شــهرك  انجــام شــده و بیــش از 25  ــرات) در ای ــرق و مخاب ــع آب، ب ــه (تأمیــن شــبکه توزی ــاده ســازى اولی  آم

واحد فعال در زمینه عمل آورى و بسته بندى برنج ، چاى ، ادویه و ... در این شهرك پذیرش شده اند.

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

باران، تصفیه فاضالب، روشنایى محوطه  

  فضاهاى باز، فضا هاى کارگاهى استیجارى

الف: سرمایه گذارى مستقیم خارجى و داخلى
ــا مشــارکت در  ــدت ی ــد م ــاره بلن ــر اســاس اج ــن ب ــذارى زمی ــه روش واگ ــا بخــش خصوصــى ب ب: مشــارکت ب

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،
مرکز 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 بخشــى از محصــوالت تولیــدى در شــهرك بــه داخــل کشــور تــا ســقف درصــد ارزش افــزوده بــدون 
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.

آمــاده ســازى اولیــه (تامیــن شــبکه توزیــع آب، بــرق و مخابــرات انجــام شــده اســت) در ایــن شــهرك انجــام اسناد و مدارك مورد نیاز پروژه
ــن  ــه و ... در ای ــاى، ادوی ــج، چ ــدى برن ــته بن ــل آورى و بس ــه عم ــال در زمین ــد فع ــش از 15 واح ــده و بی ش

شهرك پذیرش شده اند.

D
es

ig
n 

&
 P

ri
nt

 : 
M

eh
re

ga
n

0
2

1
-

7
7

6
5

5
3

2
8

-
9

w
w

w
.m

eh
re

g
an

p
ri

n
t.

ir (

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

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

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


