
 خالصه/معرفی پروژه سرمایه گذاری 

 احداث کارخانه فرآوری سنگ مرمر در محدوده منطقه آزاد اقتصادی ایشکاشیم  

 
 اطالعات مربوط به آغازگر پروژه 

 اداره منطقه خاص اقتصادی ایشکاشیم  آغازگر پروژه

 ایشکاشیم، منطقه ،والیت خود مختار کوهستان بدخشان جمهوری تاجیکستان،

 507577 کدپستی

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

 500777، کد پستی 75آدرس: تاجیکستان، دوشنبه، خیابان شاه تیمور، شماره 

 +(997) 05 772-04-07، 772-50-05تلفن: 

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

 اموال خصوصی   نوع مالکیت 

 معدن  بخش 

تشکیل مجتمعی با تکنولوژی باال برای فرآوری سنگ مرمر بر اساس مواد اولیه  ایده اصلی پروژه 

والت داخلی در بازار و داخلی. این پروژه امکان افزایش جذابیت و اهمیت محص

همچنین مشارکت فعال در توسعه کشور را فراهم می سازد. همچنین باعث تنوع 

صادرات و افزایش درآمدهای دولتی حاصل از فروش کاالهای صنعتی خواهد 

         شد.    

تأمین نیازهای شرکت های ساختمانی داخلی و مردم، و افزایش توان صادراتی  هدف / نتیجه پروژه 

 کشور. 

 هزار متر مربع در سال   77فرآوری  ظرفیت تولید پیش بینی شده

 حجم صادرات پیش بینی شده، 

 مناطق )در صورت وجود(  

 خواهد رسید.  عرضهدرصد محصوالت تولید شده در داخل تاجیکستان به  07 -

درصد تولیدات به کشورهایی چون ازبکستان، قرقیزستان و افغانستان صادر  07 -

 خواهد شد.   

 سال  2 مدت زمان پیش بینی شده برای تحقق پروژه 

مرحله پروژه )طرح توجیهی، مستند سازی پروژه 

 و غیره( 

 طرح توجیهی اولیه تهیه شده است. پروژه نیاز به مطالعات امکان سنجی دارد.

 ینه کلی پروژههز

 شامل 

 میلیون دالر آمریکا  4/7

 میلیون دالر آمریکا --بودجه داخلی: 

 میلیون دالر آمریکا 4/7سرمایه گذاری مورد نیاز : 

 %77 قابلیت سوددهی 

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


 سال  27 دوره بازگشت سرمایه 

 سرمایه گذاری مستقیم نوع سرمایه گذاری 

درصدی شرکت تازه تأسیس به سرمایه گذار، و/یا امکان ایجاد  277اعطای مالکیت  فرم مشارکت سرمایه گذار 

 سرمایه گذاری مشترک، اختصاص زمین مورد نیاز، و ارائه مزایای مالیاتی و گمرکی 

شرکت هایی که در مناطق آزاد اقتصادی به ثبت برسند از پرداخت تمامی مالیات  - امتیازات/ مزایای مالیاتی و گمرکی 

 ها به استثنای مالیات بر درآمد و مالیات اجتماعی معاف می باشند. 

مناطق آزاد اقتصادی معاف از محدوده واردات کاالهای داخلی و خارجی به  -

 . استپرداخت عوارض گمرکی 

مناطق آزاد اقتصادی معاف از محدوده رجی به واردات کاالهای داخلی و خا -

 . استپرداخت مالیات ارزش افزوده 

مناطق آزاد اقتصادی معاف از محدوده واردات کاالهای داخلی و خارجی به  -

 . استپرداخت مالیات های غیرمستقیم 

 شاخص های فنی

 ایشکاشیم، منطقه ،والیت خود مختار کوهستان بدخشان جمهوری تاجیکستان، موقعیت و محل پروژه 

 507577 کدپستی

احداث شرکت، در محدوده منطقه آزاد اقتصادی ایشکاشیم در نظر گرفته شده 

 است. 

 هکتار  2بیش از  کل کارگاه تولید )زمین( مورد نیاز   متراژ

 هکتار  2 مساحت زیر تولید 

 شغل 07بیش از  تعداد شغل های پیش بینی شده

 زیرساخت ها / ارتباطات 

 ، با ترانسفورماتور مخصوص به خود. دارد تأمین برق 

 . دارد تأمین آب
 . ندارد گاز  تأمین
 کارگاههای آزمایشی خود  دسترسی به سایر 

 مسیرهای ارتباطی حمل و نقل

واقع شده  غخارو-منطقه آزاد اقتصادی ایشکاشیم در مجاورت بزرگراه ایشکاشیم جاده 

 است.

 غکیلومتر از فرودگاه خارو 274 فرودگاه 

 بین المللی دوشنبهکیلومتر از فرودگاه  070

 کیلومتر از ایستگاه راه آهن دوشنبه  070 راه آهن

 کیلومتر از ایستگاه راه آهن کوالب  727

 غکیلومتر از شهر خارو 274 سایر

 


