
قرار گیرى ایران در شاهراه ترانزیتى متصل کننده آسیا به اروپا و 
را  ایران  خشکى،  در  محصور  شمالى  کشورهاى  به  جنوبى  کشورهاى 

تبدیل به یکى از مرکز مهم خدمات لجستیکى 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 
سال                    در  تن  میلیون   5/8 آن  سالیانه  ظرفیت  چابهار،  بندر  توسعه  با  دارد، 

مى باشد. سرمایه گذارى چند صد میلیون دالرى در اتصال چابهار به دروازه هاى 
ورودى به آسیاى مرکزى و افغانستان و ایجاد فرودگاه بین المللى چابهار از جمله 

طرح هایى هستند که یک پلت فرم کامل لجستیک را توسعه مى دهند. در کنار چنین 
موقعیتى منطقه آزاد چابهار به عنوان یک دروازه ترانزیتى و لجستیکى براى بازار داخلى 

ایران نیز مطرح است که ضمن کاهش هزینه و زمان حمل و نقل کاال فرصتهاى اقتصادى 
سودآورى را در توسعه تاسیسات لجستیکى فراهم آورده است .

 ، آموزشى ،صنعتى  با بخش هاى در حال توسعه  ه  منظور  اى چند  منطقه  چابهار  آزاد  منطقه 
با  توریستى و حمل و نقل مى باشد، سازمان منطقه آزاد چابهار توسعه شهرك هاى تخصصى 

سرمایه گذارى بخش خصوصى در زمینه هاى صنعتى، لجستیک، آموزشى، درمانى، گردشگرى و 
غیره را در برنامه هاى خود دارد که ایجاد شهرك لجستیک در چهارچوب برنامه ها و اسناد باالدستى 

دنبال مى گردد.

منطقه آزاد چابهار هم اکنون به عنوان دروازه ترانزیتى در شرق ایران مطرح است 
و بر اساس برنامه هاى ملى و نیز عالقه طرف هاى بین المللى به عنوان یک مرکز 

ارائه خدمات پشتیبانى و حمل و نقل و ترانزیت مطرح است  ، این منطقه با هدف 
تسهیل تجارت و به حداقل رساندن هزینه هاى حمل و نقل و تمرکز خدمات رسانى، 

است؛                                  داده  تخصیص  لجستیک  شهرك  یک  ایجاد  براى  را  زمین  هکتار   150
این شهرك به سرمایه گذاران بین المللى  و یا  سرمایه گذاران مشترك  ایرانى – خارجى 

واگذار خواهد شد.
قابل  کالنترى،  شهید  بندر  نزدیکى  در  جغرافیایى  موقعیت  لحاظ  از  شهرك  این   

از جمله  با خدمات کامل  احداث مى گردد. مراکزى  و   به راه آهن چابهار  اتصال 
و  مایع  بصورت  کاالهاى  نگهدارى  تخصصى  انبارهاى  سردخانه،  عمومى،  انبارهاى 

فله، انبارهاى کانتینرى و آزمایشگاه هاى مورد نیاز و همچنین تاسیسات رفاهى و 
خدماتى براى استفاده کنندگان در شهرك لجستیک پیش بینى شده است.
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اطالعات
تمــاس

بخـش

مساحت سایت تخصیص یافته

توسعه ترانزیتى و زیرساخت ها  

150 هکتار از اراضى همجوار اسکله شهید کالنترى در محدوده منطقه آزاد تجارى چابهار

معاونت حمل و نقل و ترانزیت و معاونت اقتصادى و سرمایه گذارى

سرمایه گذارى تقریبى: 200 میلیون دالر

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

شهرك لجستیک به عنوان یک مرکز براى ارائه خدمات جهت:
- ورود، انباردارى، و ترانزیت کاال به افغانستان و آسیاى میانه

- واردات مــواد اولیــه بــه منظــور پــردازش بــا انجــام 10 درصد ارزش افــزوده و متعاقبــاً صادرات به افغانســتان و 
دیگر کشورهاى همسایه.

ــا منطقــه آزاد  ــا توســعه دهنــدگان میتواننــد ب ــه مطالعــات انجــام شــده طــرح هــا ، ســرمایه گــداران ی ــا توجــه ب ب
چابهار براى کسب اطالعات بیشتر در مورد طرح ارایه شده تماس بگیرند.

الف : سرمایه گذارى مستقیم خارجى و داخلى
ب : مشارکت با بخش خصوصى به روش واگذارى زمین بر اساس اجاره بلند مدت یا مشارکت 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.

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

ج: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.

(

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

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

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