
 خالصه/معرفی پروژه سرمایه گذاری 

 ساخت مرکز حمل و نقل و لجستیک   

 
 اطالعات مربوط به آغازگر پروژه 

 اداره منطقه ازاد اقتصادی سغد آغازگر پروژه

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

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

 +(997) 02 772-04-07، 772-20-02تلفن: 

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

 اموال دولتی نوع مالکیت 

 خدمات  بخش 

 زاد اقتصادی سغد  آکز حمل و نقل و لجستیک در منطقه ساخت یک مر ه ایده اصلی پروژ

 منطقه مهمی برای تعدادی از مسیرهای تجاری و مسیرهای حمل و نقل؛ ایجاد  - هدف / نتیجه پروژه 

در خصوص نیازهای تجاری و لجستیکی برای ساخت  شدهمستندات توافق ایجاد  -

 / ترکیه و چین / خاور دور؛یک مسیر زمینی تأثیرگذار میان اروپا 

 حمایت از تجارت داخلی و بین المللی  -

 ایجاد شرایط الزم برای ارائه خدمات حمل و نقل و لجستیکی در سطح بین المللی  -

حمل کانتینری و نگهداری در انبارهای  مراحلایجاد ظرفیت جدید برای انجام  -

 Aکالس 

 وسیله نقلیه در روز  277 ظرفیت تولید پیش بینی شده

مدت زمان پیش بینی شده برای تحقق پروژه 

 )سال(

 سال  0 

مرحله پروژه )طرح توجیهی، مستند سازی پروژه 

 و غیره( 

 طرح توجیهی 

 هزینه کلی پروژه

 شامل 

 میلیون دالر آمریکا  07

 میلیون دالر آمریکا --بودجه داخلی: 

 میلیون دالر آمریکا 07سرمایه گذاری مورد نیاز : 

 %72 قابلیت سود دهی 

 سال  20 دوره بازگشت سرمایه 

 سرمایه گذاری مستقیم  نوع سرمایه گذاری 

 قرارداد سرمایه گذاری  فرم مشارکت سرمایه گذار 

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


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

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

 خروج سود بدون مانع  -

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

  .عوارض گمرکی هستند

 مالیات ارزش افزوده  -

 پرداخت مالیات غیرمستقیم  -

 شاخص های فنی

 آزاد اقتصادی سغد منطقه موقعیت و محل پروژه 

 هکتار  077 اندازه کل کارگاه تولید )زمین( مورد نیاز  

 7777 تعداد شغل های پیش بینی شده

 زیرساخت ها / ارتباطات 

 برق اختصاصی وجود دارد. وط انتقالخط تأمین برق 

 . دارد آب کشیلوله  تأمین آب
 مورد نیاز نمی باشد. تأمین گاز

 مسیرهای ارتباطی حمل و نقل

مستقیماً از کنار ورودی  "چنک-خوجند-دوشنبه"بزرگراه بین المللی جدید ترانزیت  جاده 

 منطقه آزاد اقتصادی می گذرد.این اصلی 

 فرودگاه بین المللی خوجندکیلومتر از  70 فرودگاه 

 کیلومتر 24 راه آهن

 کیلومتر تا شهر دوشنبه 027 سایر

 


