
 خالصه/معرفی پروژه سرمایه گذاری 

 احداث یک جاده جدید 

 قرقیز-لخش-رشت-مرز وحدت

 
 اطالعات مربوط به آغازگر پروژه 

 وزارت حمل و نقل جمهوری تاجیکستان آغازگر پروژه

 کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی جمهوری تاجیکستان  اطالعات تماس 

 200777، کد پستی 72دوشنبه، خیابان شاه تیمور، شماره آدرس: تاجیکستان، 

 +(997) 02 772-04-07، 772-20-02تلفن: 

  ipd@investcom.tjایمیل:  www.investcom.tj وبسایت:

 دولتی نوع مالکیت 

 حمل و نقل  بخش 

پایه پروژه  IIIطبقه فنی جاده، که بر اساس شرایط مرجع برای توسعه طبقه فنی   ایده اصلی پروژه 

 .ریزی شده است

  قرقیزستان در -لخش-رشت-کیلومتری جاده مرزی فعلی وحدت 27شروع مسیر از

 نظر گرفته شده است. 

  راست رودخانه  کرانهاین مسیر با عبور ازDaraidegdon  به باالی آبگرم از گذر

Daraidegdon  و سپس رو دگرد احداثتونل کندک قرار است می گذرد، جایی که ،

 می رود.    Lugurobبه پایین به دره رود 

 این مسیر از تونل کرگچ میان یک رشته کوه می گذرد. این مسیر در امتداد در ادامه ،

شهرک های موجی حرف، دره رودخانه های حکیم و موجی حرف قرار داشته و به 

 دغای، توت خوار، تگرمی، و پنداوجی بولو منطقه نورآباد دسترسی دارد. 

  سپس، این مسیر از میان روستای الفت آباد / سمسالک به سمت پل بزرگی بر روی

و بعد از آن، از امتداد حاشیه شمالی منطقه احداث شده دربند  رفتهرودخانه سرخاب 

 کیلومتری موجود، گذر می کند.  254ده نورآباد، با دسترسی به جا

این جاده امکان رفت و آمد بی وقفه وسائط نقلیه میان شهر دوشنبه و مناطق نورآباد،  هدف / نتیجه پروژه 

 سنگوار، غرم، تاجیک آباد، لخش و جمهوری قرقیزستان را میسر می سازد.  

 ز این پروژه خواهند بود: خانوار متأثر ا 252شهرک واقع در جاده پروژه و مجموعاً  22

 زمین مسکونی  42 -

 زمین تجاری  0 -

 زمین کشاورزی و غیره  20 -

http://www.investcom.tj/
mailto:ipd@investcom.tj


درخت  0027درخت کاخ و   0، میوه نهال 2975اصل درخت میوه،  0920 -

 اصل  27722 مجموعاً زینتی دیگر،

 متر مربع زمین های مزارع دهکن      22752 -

مدت زمان پیش بینی شده برای تحقق پروژه 

 )سال(

 سال  0 

مرحله پروژه )طرح توجیهی، مستند سازی 

 پروژه و غیره( 

 پروژه مطالعات امکان سنجی انجام شده است 

 

 هزینه کلی پروژه

 شامل 

 میلیون دالر آمریکا  057

 میلیون دالر آمریکا --بودجه داخلی: 

 میلیون دالر آمریکا 057سرمایه گذاری مورد نیاز : 

 وام بالعوض یا کمک هزینه  با نوع سرمایه گذاری 

 با دولت جمهوری تاجیکستان قرارداد  فرم مشارکت سرمایه گذار 

 شاخص های فنی

 200707، کد پستی 20جمهوری تاجیکستان، شهر دوشنبه، خیابان آینه، شماره  موقعیت و محل پروژه 

 کیلومتر  40 طول کل 

 777 تعداد شغل های پیش بینی شده

 


