
صنعت تجهیزات پزشکى یک صنعت چند محصولى است که انواع 
مختلف تجهیزات پزشکى در آن تولید مى گردد. بر اساس اعالم وزارت 

بهداشت کشور میزان نیاز کشور به تجهیزات پزشکى بین 4 الى 5 هزار 
میلیارد ریال معادل 1/7 میلیارد دالر است. این در حالیست که بر اساس 

پیش بینى هاى کارشناسى حجم تجارت جهانى تجهیزات پزشکى در سال 2017 
به بیش از 390 میلیارد دالر میرسد. با توجه به چنین روندى در حجم تجارت 

جهانى و نیازهاى روزافزون داخلى که از سال 1380 تا 1389 از 397 میلیون دالر 
به 1 میلیارد دالر رسیده است، نشان از وجود فرصتى عظیم در این بخش دارد. 

در نتیجه بررسى هاى کارشناسى، منطقه آزاد تجارى صنعتى چابهار ایجاد یک شهرك 
تخصصى تجهیزات پزشکى را در برنامه هاى خود قرار داده است و از کلیه شرکت هاى 

توانمند در این بخش براى مشارکت در این طرح بزرگ دعوت به عمل مى آورد.
شهرك تجهیزات پزشکى یک مکان اختصاصى جهت استقرار واحدهاى مونتاژ و تولید تجهیزات 

پزشکى مى باشد که امکانات ذیل را براى استفاده کنندگان از سایت فراهم خواهد کرد:

واحدهاى تحقیق و توسعه 
آزمایشگاه مرجع  جهت پشتیبانى از تمام کارخانجات مستقر در شهرك

سالن کنفرانس
صنوف،  بازارگانى،  و  بازاریابى  هاى  تیم  استقرار  (محل  شهرك  اختصاصى  ساختمان 

کنسرسیوم ها، انجمن ها و اتحادیه ها) 

از طرفى این شهرك با فراهم آوردن بسترى مناسب به منظور ایجاد حلقه 
با  تعامل سازنده  در  که  آموزشى  و  پژوهشى  و موسسات  خبره  مشاورین 

یکدیگر مى باشند و هدف نهائى این هم فکرى، ایجاد هم افزایى و تسهیل 
فرآیند جذب، ارتقاء و تولید محصوالت با کیفیت باال و قابل رقابت در بازارهاى 

بین المللى مى باشد. اهم فعالیت ها در شهرك شامل تحقیق و توسعه، تولید 
محصوالت با فناورى برتر، خدمات آزمایشگاهى، استانداردسازى، بازاریابى و 

عملیات مشاوره اى براى توسعه محصوالت فناورى در عرصه تولید صنعتى و 
همچنین عرضه سایر خدمات تخصصى مى باشد. 

همکارى با شرکتهاى خارجى جهت انتقال فناورى هاى تجهیزات پزشکى و یا 
صدور فناورى هاى و خدمات مهندسى شرکتهاى ایرانى خواهد بود.
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پروژه معرفى 
شهرك صنعتى تجهیزات پزشکى 

بخـش

مساحت سایت تخصیص یافته

توسعه صنعتى و زیرساخت  

حدود 12 هکتار 

معاونت اقتصادى و سرمایه گذارى و معاونت فرهنگى، گردشگرى و امور اجتماعى

امکانات اختصاصى 

هزینه تقریبى : 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

هــدف از پیشــنهاد شــهرك صنعتــى تجهیــزات پزشــکى در منطقــه آزاد چابهــار ایجــاد یــک مجتمــع متمرکــز داراى 
ــه منظــور صــادرات و  ــى پزشــکى ب ــزات صنعت ــد تجهی ــراى تولی ــى ب ــد، رفاهــى و زیربنای ــات پشــتیبانى تولی امکان

مصارف داخلى است.

سیســتم  بــرق،  هــا،  راه  محوطــه،  دیوارکشــى 
مدیریــت و دفــع پســماندهاى جامــد، سیســتم تامین 
ــع  ــاى روان، جم ــت آب ه ــده، مدیری ــه ش آب تصفی

آورى آب باران، تصفیه فاضالب، روشنایى محوطه 

قطعات آماده واگذارى، فضاهاى کارگاهى 
استیجارى

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 هاى مجهــز، مرکــز آمــوزش، مراکــز تجــارى 
و نمایشــگاهى و برگــزارى همایــش هــا، انبــار، واحــد 
ــذا خــورى پرســنل،  ــدى،  اســکان و غ هــاى بســته بن

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.

معاونت فنى و زیر بنایىواحد پشتیبان

شروع پروژه پس از ارائه پیشنهاد به همراه طرح تفصیلى به سازمان منطقه آزاد چابهار و اخذ تائید امکان پذیر مى باشد.وضعیت فعلى 
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دفتر تهران:       88879373-4 (9821+)          88782520 (9821+)

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

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


