
 خالصه/معرفی پروژه سرمایه گذاری 

 ساخت مرکز حمل و نقل و لجستیک   

 
 اطالعات مربوط به آغازگر پروژه 

 انجمن شرکت های حمل و نقل جاده ای بین المللی جمهوری تاجیکستان آغازگر پروژه

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

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

 +(997) 02 772-04-07، 772-20-02تلفن: 

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

 صیاموال خصو نوع مالکیت 

 حمل و نقل / خدمات  بخش 

ترانزیتی در تاجیکستان و منطقه آسیای  عبور و مرورارتقای کارایی و بهره وری  ایده اصلی پروژه 

 آسیایی  -مرکزی برای توسعه همکاری های اقتصادی منطقه ای و اروپایی

 نگهداری و انتقال کاالهای وارداتی و صادراتی  - خدمات قابل ارائه 

 و نگهداری وسایل نقلیهتعمیر  -

خدمات بهداشتی و قرنطینه و ارائه شبانه روزی مقامات گمرکی، و مشترک  فعالیت -

 همچنین انبارهای نگهداری موقت و انبارهای گمرکی  

رستوران، هتل، حمام، سالن ورزشی، خدمات پزشکی، آرایشگاه، رختشوی خانه، اتاق  -

 بیلیارد و خدمات دیگر برای رانندگان و متصدیان  

با گشایش مرزها با ازبکستان، تجارت با این جمهوری به میزان قابل توجهی افزایش  - پیش شرایط 

، گردش حمل بار تاجیکستان به با وجود این یافته و کماکان در حال افزایش است.

عنوان بخش الینفکی از مجموعه حمل و نقل، در دیگر مناطق دور و نزدیک خارج از 

 در حال رشد می باشد.  نیز کشور 

با توجه به نزدیکی به گذرگاههای  ،دسترسی پروژه به سیستم حمل و نقل امکان -

دریافت و ادغام کاالها از  امکان ،جاده ای بین المللی تعیین می شود. مسیر راه آهن

فراهم می آورد. موقعیت جغرافیایی مطلوب زیرساخت های حمل و نقل را طریق ریلی 

 و نگهداری ایجاد شده، امکان حمل به چند شیوه حمل و نقل را فراهم می آورد. 

میان ازبکستان و تاجیکستان بار ترافیک حمل 

7724-7722  

 

 7722 7724 

 میلیون دالر آمریکا 742 میلیون دالر آمریکا 270 مجموع گردش
 

 سازمان های حمل و نقل و لجستیک که اشتغال به حمل زمینی کاال دارند.  گروه هدف 

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


 تأسیس مرکز لجستیک  هدف / نتیجه پروژه 

 سال  7 مدت زمان پیش بینی شده برای تحقق پروژه 

مرحله پروژه )طرح توجیهی، مستند سازی پروژه 

 ( و غیره

 طرح توجیهی 

 ارائه 

 هزینه کلی پروژه

 شامل 

 میلیون دالر آمریکا  27

 میلیون دالر آمریکا --بودجه داخلی: 

 میلیون دالر آمریکا 27سرمایه گذاری مورد نیاز : 

 % 07 قابلیت سود دهی 

 سال  27 دوره بازگشت سرمایه 

 سرمایه گذاری مستقیم  نوع سرمایه گذاری 

 قرارداد سرمایه گذاری  فرم مشارکت سرمایه گذار 

شرکت از پرداخت مالیات بر درآمد به مدت  میلیون دالر، 5با سرمایه گذاری بیش از  امتیازات / مزایای مالیاتی و گمرکی 

 .  خواهد بودسال معاف  5

 شاخص های فنی

 شهر دوشنبه ،ул. Кахорова, 592, гجمهوری تاجیکستان،  موقعیت و محل پروژه 

 نزدیک به مرز ازبکستان و تاجیکستان،  Turzonsadeپروژه:  اجرایمحل 

 هکتار  0/72 اندازه کل کارگاه تولید )زمین( مورد نیاز  

 ها  بناکل  متراژ

 به تفکیک

 متر مربع 0077

 متر مربع 490دفتر: 

 متر مربع 7577انبار: 

 57 تعداد شغل های پیش بینی شده

 زیرساخت ها / ارتباطات 

 برق اختصاصی دارد. وط انتقال خط تأمین برق 

  کشی آب دارد.لوله  تأمین آب
 .ندارد تأمین گاز

 مسیرهای ارتباطی حمل و نقل

 ازبکستان -بزرگراه اصلی دوشنبهکنار  جاده 

 کیلومتر از فرودگاه بین المللی دوشنبه 07 فرودگاه 

حمل و نقل سازمان همکاری های اقتصادی و منطقه  گذرگاهسومین  جوارواقع در  - سایر

 (CARECآسیای مرکزی ) ای

 ازبک-کیلومتر از مرز تاجیک 0/5 -

 تلکا  بهمسیر راه آهن  -

 متصل به راه آهن مرکزی  -

 


