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استان آستاراخان

مناطق خزرخوشه

اقتصادیویژه 



لوتوسصنعتی منطقه ویژه اقتصادی 

کل منطقه ویژه اقتصادیمساحت 

رسیدنت هابرای زمین مساحت 

دولت 1214منطقه ویژه اقتصادی لوتوس بر اساس فرمان شماره 

.تأسیس شد2014نوامبر 18فدراسیون روسیه در 

سرمایه گذاری های زیرساختی

برنامه ریزی شده تا سال 

2024

تعداد رسیدنت

شدهمحل کار اعالم میزان 

مربع میلیون متر 9.9

متر مربعمیلیون 6.3

میلیارد روبل11بیش از 

شرکت17

1500

.روبلمیلیارد 40 سرمایه گذاری های اعالم شده 1

مورد در P-123№06.04.2015مورخ  استان آستاراخان مصوبه دولت 

“لوتوستاسیس شرکت سهامی عام منطقه ویژه اقتصادی 

:مدیریتوظایف شرکت 

 آنساخت و ساز زیرساخت و عملکرد

 به منطقه ویژه گذارها جذب سرمایه

اقتصادی

 اقتصادیطراحی منطقه ویژه

سایر توابع
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زمینه های اصلی فعالیت.لوتوسمنطقه ویژه اقتصادی 
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ط ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بندری در  الملیل کریدور حمل و نقل بی   . استان آستاراخانپیش شر
جنوب-شمال

14 500 km .

میلیارد دالر در روز خسارت 9.6

2021انسداد کانال سوئز در مارس 

.بود

(بلومبرگ)

ی   کریدور حمل و نقل ب
جنوب-الملیل شمال

کیلومتر7200

2000سپتامبر 12موافقتنامه در مورد کریدور بین المللی حمل و نقل شمال به جنوب در 

12.08.2018کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر مورخ 

فرمان رئیس فدراسیون روسیه در مورد اهداف ملی و اهداف توسعه استراتژیک فدراسیون روسیه

:دستورالعمل های رئیس فدراسیون روسیه در مورد توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه آستاراخان

Pr-2314  11.12.2018از , Pr-1002  6.06.2019از.

.INSTCمجموعه ای از اقدامات برای توسعه پتانسیل ترانزیت 

راهبرد توسعه بنادر دریایی روسیه در حوزه خزر، رویکردهای راه آهن و جاده به آنها

2030تا سال 

ما از پروژه کریدور حمل و نقل بین المللی شمال به 

راه اندازی آن امکان تحویل . جنوب حمایت می کنیم

برابر سریعتر از امروز می دهد که 2.5کاالها را 

میلیون تن است از کشورهای 25ساالنه بالغ بر 

اروپایی از طریق ایران به خاورمیانه و خاورمیانه و 

/«.همچنین به جنوب آسیا

، پنجمین اجالس سران . رئیس جمهور روسیه وی)

.(12/08/2018خزر، 

3

جبل علي

سن پترزبورگ

مسکو

آستاراخان

بندر انزلی

مسیر دریای جنوب  

کیلومی  14500

بمبئی

Russia



ه بالقوهپایگاه محمول. چشم انداز توسعه حمل و نقل بار از طریق کریدور حمل و نقل بی   الملیل شمال به جنوب

4

سن پترزبورگ

تهران

مسکو

آستاراخان

بمبئی

پایگاه محموله احتمالی

منبع اطالعات دولت فدراسیون 

روسیه

RFTA* گزارش 

سازمان 

ملل

HPC**

ر میلیون تن د

سال

25 41 20-30 19

آکادمی تجارت خارجی روسیه*

برای بندر خصوصی برنامه “هامبورگ پورت کونسالتینگ“مطالعه پایگاه محموله آینده نگر توسط ** 
.ریزی شده در منطقه ویژه اقتصادی بندر انجام شد

انواع اصلی محموله صادرکنندگان اصلی، واردکنندگان

محصوالت شیمیایی؛•

محصوالت کشاورزی و کودهای •

شیمیایی؛

محموله پروژه؛•

محصوالت فلزی؛•

روغن؛•

از جمله )سایر محموله های کانتینری •

و کانتینر-کانتینرهای یخچال، مخزن
(غیره

روسیه، آلمان، بالروس، هند، 

آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان،

ان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکست
ارسازبکستان، کشورهای حوزه خلیج ف

اولیا

روسیه



(منطقه لیمان)اولیا طرح منطقه ویژه اقتصادی بندر در نزدییک بندر 

5

در "1792شماره 2020نوامبر 7از فرمان دولت فدراسیون روسیه 

استان در مورد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بندری و خوشه خزر 

"آستاراخان

مساحت کل بندر 

هکتار644,4

است



فعالیت های اصلی در منطقه ویژه اقتصادی بندر
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شرکتهای خوشه خزرمزایا برای 
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پروژه اصیل منطقه ویژه اقتصادی بندر
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، وزارت توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه 2021آگوست 6در 
با شرکت برایمنطقه ویژه اقتصادی بندر را گواهینامه شرکت 
.کردصادر « لجستیک کاسپیبندر و شرکت »مسئولیت محدود 

پروژه احداث بندر مدرن با ترمینال کانتینری به صورت مشترک با 

شرکای خارجی اجرا می شود

میلیارد روبل سرمایه گذاری خصوصی27بیش از 

گردشهامبورگ پورت کونسالتینگ 

205019تا سال بار بالقوه بندر را 

.میلیون تن تخمین زد
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КИТАЙ

Бронка
Санкт-Петербург

Москва

مناطق آزاد اقتصادی ایران انزلینامه همکاری امضای تفاهم 

برای توسعه منطقه ویژه اقتصادی لوتوسو و چابهار
.جنوب-شمالکریدور حمل و نقل بین المللی 

مالقات با نمایندگان بازرگانی از روسیه، هند و .2019جوالی 10
(هند)ایران با حمایت مقامات دولتی، دهلی نو 

کای هندی و جنوب -شمالکریدور حمل و نقل بی   الملیل توسعه    با شر
 
ایران

منطقه امضای تفاهم نامه همکاری بین . 2021جوالی 19

در بزرگترین انجمن )گروه پارسیان و ویژه اقتصادی لوتوس

.پترزبورگسناقتصادالمللیبینمجمع.2022ژوئن16(.بنیاد مستضعفان-تجاری ایران 
وسلوتواقتصادیویژهمنطقهبینهمکاریتوافقنامهامضای
نبینقلوحملکریدورتوسعهزمینهدرهندتجاریاتحادیه
.جنوب-شمالالمللی



استاندار ایگور به ریاست استان آستاراخان سفر رسمی هیئت 
بابوشکین به آذربایجان

شرکت در اولین همایش اقتصادی خزر در ترکمنستان

وص بازدید هیات ترکمنستان از منطقه ویژه اقتصادی بندر در خص
ایجاد مرکز حمل و نقل و لجستیک

دروازه شرقی -بازدید از منطقه ویژه اقتصادی خرگوس 
امضای تفاهم نامه همکاری( قزاقستان)

کای خارج  همکاری با  شر
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در دریای خزرتستی کانتین  کار بر روی خط 

خطوط کانتینری خزر

و استان آستاراخان بین بنادر تستی کانتینری یک خط 2020در سال 

جمهوری اسالمی ایران به عنوان بخشی از مأموریت سازماندهی حمل و 

مل اقدامات توسعه پتانسیل ترانزیتی کریدور حتستی مجموعه نقل کانتینری 

.جنوب راه اندازی شد-و نقل بین المللی شمال

میلیارد روبل برای شروع ساخت سه کشتی تفریحی و 15دولت فدراسیون روسیه 
.چهار کشتی حمل بار خشک اختصاص داده است



ما تماس بگیریدبا 

!خوش آمدید

سهامیشرکت 

منطقه ویژه اقتصادی لوتوس 

میلوشکینِسرگئی : مدیر عامل

7آستاراخان، خیابان فیوِلتووا ، استان آستاراخانروسیه، : آدرس
+7 (8512) 51-32-66

www.sezlotos.ru

lotos@sezlotos.ru: ایمیل
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http://www.sezlotos.ru/

