
شهرك فناورى اطالعات سازمان منطقه آزاد چابهار محیطى مناسب جهت 
استقرار صنایع تولید محصوالت فناورانه در کشور مى باشد و به عنوان یکی 

از نهادهاي موثر در امر تجاري سازي و توسعه فنّاوري و به تبع آن توسعه 
اقتصاد دانش مدار و اشتغال زایی تخصصی بنا به موقعیت خاص جغرافیایى مى 

باشد. این شهرك داراى پتانسیل پشتیبانى و حمایتى به سایر شهرك هاى مستقر 
یا در حال ساخت و رفع نیازهاى آنان مى باشد.

قرارگیرى ایران در شاهراه ترانزیتى متصل کننده آسیا به اروپا و کشورهاى جنوبى به 
کشورهاى شمالى محصور در خشکى، این کشور را تبدیل به یکى از مرکز مهم خدمات 

فناورانه در جهان نموده است. بندر چابهار تنها بندر ایران در حاشیه اقیانوس هند مى باشد 
که دولت پروژه هاى بزرگى را در زمینه ایجاد تاسیسات حمل و نقل چند بعدى در حال اجرا 

دارد در کنار چنین موقعیتى منطقه آزاد چابهار به عنوان یک دروازه ترانزیتى اطالعاتى و فناور 
براى بازار داخلى ایران نیز مطرح است که ضمن کاهش هزینه و زمان حمل و نقل کاال فرصتهاى 

اقتصادى سودآورى را نیز فراهم آورده است.
شهرك فناورانه اى تى منطقه آزاد چابهار داراى مکان هاى اختصاصى جهت  استقرار و حضور حرفه اي 

ارگان هاى فناور-محور مى باشد. 
همچنین میتوان گفت ویژگى مهم طرح مذکور که بسیار حایز اهمیت است این است که،  شهرك فناورى  

پیشنهادى میتواند مرجع و هدایتگر گروه هاى اصلى مخاطبینى به شرح  ذیل باشد :

کلیه  بازار  فن  طریق  از  میتوانند  که  اقتصادى  فعاالن  و  صنعتگران   -1
نیازمندى هاى فنى و تخصصى، دانش فنى، روش هاى تولید، رفع گلوگاه هاى 

علمى و فنى و مدیریتى و مشاوره اى، عارضه یابى ها و بهینه سازى ها در 
بخشهاى مختلف و ... را اعالم نموده و خدمات مورد درخواست خود را دریافت 

نمایند.
 2- عرضه کنندگان فن آورى و خدمات تخصصى که میتوانند با عرضه ى 

خدمات  مهندسى،  و  فنى  تخصصى  خدمات  انواع  (نظیر  خود  خدمات 
آزمایشگاهى و تحقیقاتى، مشاوره اى، حقوقى، بازرگانى و اقتصادى، مالى و 

ادارى و ...) در شهرك فناورى  استان، پاسخگوى نیازها و درخواست هاى 
متقاضیان باشند .
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پروژه معرفى 
 شهرك فناورى اطالعات و ارتباطات

بخـش

مساحت سایت تخصیص یافته

صنایع فناورى هاى اطالعات و ارتباطات

            5 هکتار 

معاونت اقتصادى و سرمایه گذارى

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

هــدف از پیشــنهاد شــهرك فنــاورى  اطالعــات و ارتباطــات   در منطقــه آزاد چابهــار ایجــاد مکانــى یکپارچــه بــا هــدف 
ــا  ــد  و صــادرات ب ــراى تولی ــول ب ــى معم ــات زیربنای ــاد امکان ــگان و ایج ــش آموخت ــدگان و دان ــت از تولیدکنن حمای

توجه به موقعیت خاص چابهار و توانایى تبدیل شدن به هاب منطقه اى در این خصوص مى باشد.
بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده طــرح هــا ، ســرمایه گــذاران/ توســعه دهنــدگان میتواننــد بــا منطقــه آزاد چابهــار 

براى کسب اطالعات بیشتر در مورد طرح ارایه شده تماس بگیرند.
زیربناهاى مورد نظر :

وجود فیبر نور در منطقه، وجود دیتا سنتر
زیرساخت:

مدیریت منابع انسانى: نیروى متخصص 
اینترانــت،  اینترنــت،  فنــاورى:  مدیریــت 

تجارت الکترونیک، پایگاه داده

نیروى ماهر، وجود مراکز آموزشى و دانشگاهى 
مکان هاى استیجارى قطعات آماده زمین

(FALCON )وجود شبکه فیبر نورى فالکون

الف: سرمایه گذارى مستقیم خارجى و داخلى
ب: زمیــن بــر اســاس اجــاره بلنــد مــدت یــا مشــارکت در ســرمایه گــذارى اصلــى بــه عنــوان ســهام ســازمان 

منطقه آزاد چابهار ارائه واگذار 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.

ــا ،  ــگاه ه ــود دانش ــعه ، وج ــق و توس ــز تحقی ــود مراک وج
پارك فناورى و مراکز فناورى و مرکز رشد.

بســته بــه نــوع فعالیــت در شــهرك هــاى تخصصــى دیگــر 
منطقه امکان فعالیت مرتبط نیز وجود دارد . 

نمایشگاههاى تخصصى
مرکز عرضه و نمایش کاال

 مرکز همایش

الف: معافیت هاى مالیاتىامتیازات قابل ارائه
ب:ورود بدون عوارض 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

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

مناطق آزاد خواهند بود.
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دفتر تهران:       88879373-4 (9821+)          88782520 (9821+)

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

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


