
:نام پروژه
شیراز-اصفهانآزادراه 



راهسازی نوع پروژه

شیراز-آزادراه اصفهان طرحنام

کیلومتر150 طول مسیر

حمل و نقل بخش اقتصادی

جدید نوع طرح

دو فاز تعداد فازهای اجرا

سال3 طول دوره اجرای پروژه

سال15 طول دوره بهره برداری پروژه

شهرضا-اصفهان محل پیشنهادی استقرار طرح

دولتی نوع مالکیت

BOTقرارداد  نحوه و نوع واگذاری  

مشخصات کلی پروژه



موقعیت پروژه 



موقعیت پروژه 



موقعیت پروژه 



جنوب کشور-بخشی از شبکه سراسری آزادراهی شمال

 شیرازسرمایه گذاری قرارگاه خاتم االوصیا، حدفاصل ایزدخواست تا پروژه توسط اجرای فاز دوم این.

 خدماتیامکان احداث و بهره برداری از کاربری های جانبی متعدد نظیر صنایع بزرگ و کوچک و کاربری های.

 درصدی وزارت راه و شهرسازی در تامین هزینه های ثابت سرمایه گذاری دوران احداث و تامین مصالح مورد نیاز30مشارکت.

 ژه مسیر پرودر باال بردن استانداردهای تردد از جمله در قوس های قائم و افقی و ایجاد تقاطع های غیرهمسطح با سرعت باال.

 شاخص های مالی مناسب پروژه.

مزیت رقابتی پروژه 



دارد نیازمجوزهای مورد

دارد ان ها، نظارتی و فرماندارن شهرستاخذ موافقت اولیه از دستگاه های اجرایی

بزرگ مقیاس طرح

یکاستان اصفهان با فواصل حمل نزد تامین مواد اولیه مورد نیازمحل

کیلومتر5: فاصله تا خطوط راه آهن
کیلومتر20: فاصله تا فرودگاه

کیلومتر1: فاصله تا راه زمینی
دسترسی ها

نفر230 اشتغال پیش بینی شدهمیزان

اه قوانین و بخشنامه های اداره رطبق
و شهرسازی استان اصفهان

شرایط احراز متقاضیان برای اجرای پروژه  

اطالعات فنی پروژه



درصد15 نرخ تنزیل

درصد12 نرخ افزایش ساالنه هزینه ها

درصد12 نرخ افزایش ساالنه درآمدهای جانبی

درصد3 مسافر و بارنرخ افزایش ساالنه تعداد

سال3 طول دوره اجرای پروژه

سال15 طول دوره بهره برداری پروژه

بانک
گذاری مستقیم داخلیسرمایه

( وام خارجی)تامین مالی خارجی 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مالی  منابع تامین

مفروضات ارزیابی اقتصادی

.پروژه ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و یا به صورت مشترک قابل انجام است



(الریمیلیارد)مبلغ  نوع هزینه  

4.5 هزینه مطالعات

513.0 (اراضی تملک نشده باقی ماندهارزش )هزینه ارزیابی اراضی 

10.0 هزینه جابه جایی و انتقال تاسیسات زیربنایی  

10500.0 هزینه ساخت آزادراه با ابنیه

20.0 ...(عوارضی و پلیس راه و )هزینه ساخت ساختمان های جانبی 

315.0 هزینه نظارت و آزمایشگاه

11362.5 (میلیون ریال)جمع مبلغ 

میزان سهم   (میلیارد ریال)مبلغ  سهامداران

30% 3408.8 از هزینه های ثابت  دولت سهم آورده 

70% 7953.8 از هزینه های ثابتبخش خصوصی سهم آورده 

(میلیارد ریال)مبلغ (میلیارد ریال)واحد هزینه احداث هر تعداد مجتمع های بین راهی مسیر

2127254

هزینه احداث آزادراه

هزینه احداث مجتمع خدماتی بین راهی

اریگذبرآورد هزینه های ثابت سرمایه 



درآمد حاصل ازدرصد از 
عوارضدریافت

جارینوع هزینه 
آزادراه

12% و نگهداریهزینه تعمیرات 

10% هزینه پرسنلی و اداری

سال
آزادراهدرآمد ساالنه 

(میلیاردریال)
یونگهدارهزینه تعمیرات 

(میلیاردریال)
یادارهزینه پرسنلی و 

(میلیاردریال)

12,190263219سال 

22,436292244سال 

32,710325271سال 

43,015362301سال 

53,353402335سال 

63,730448373سال 

74,150498415سال 

84,616554462سال 

95,135616513سال 

105,712685571سال 

116,354762635سال 

127,068848707سال 

137,863944786سال 

148,7471,050875سال 

159,7301,168973سال 

هزینه های جاری آزادراه

درآمد حاصل از مجتمعع هعای بعین راهعی بعه      

نعه  صورت اجاره دیده شده است و بنابراین هزی

.های جاری به آن مترتب نمی باشد

جاری سرمایه گذاریبرآورد هزینه های 



سال های
بهره برداری

ترافیک
روزانه

ترافیک
ساالنه

ازعوارض دریافتی 
(میلیون ریال)هر واحد 

آزادراهدرآمد ساالنه 
(میلیارد ریال)

150,00018,250,0000.1202,190سال 

251,50018,797,5000.1302,436سال 

353,04519,361,4250.1402,710سال 

454,63619,942,2680.1513,015سال 

556,27520,540,5360.1633,353سال 

657,96421,156,7520.1763,730سال 

759,70321,791,4540.1904,150سال 

861,49422,445,1980.2064,616سال 

963,33923,118,5540.2225,135سال 

1065,23923,812,1110.2405,712سال 

1167,19624,526,4740.2596,354سال 

1269,21225,262,2680.2807,068سال 

1371,28826,020,1360.3027,863سال 

1473,42726,800,7400.3268,747سال 

1575,62927,604,7620.3529,730سال 

سال های بهره 
برداری

ن درآمد ساالنه مجتمع بی
(ریالمیلیارد)راهی  

166سال 

272سال 

380سال 

488سال 

596سال 

6106سال 

7116سال 

8128سال 

9141سال 

10155سال 

11171سال 

12188سال 

13206سال 

14227سال 

15250سال 

هایتعداد مجتمع 
بین راهی مسیر

درآمد حاصل از اجاره هر 
(ریالمیلیارد )واحد  

سال اولمبلغ
(ریالمیلیارد )

23366

درصد12 نرخ افزایش ساالنه درآمدهای جانبی

درصد3 نرخ افزایش ساالنه ترافیک

در سال اول( تعداد)ترافیک معادل سواری روزانه 
بهره برداری 

50,000

در سال اولسواریعوارض دریافتی از هر واحد 
(ریال)بهره برداری 

120،000

درآمدهای سرمایه گذاریبرآورد 



تنوع دارایی ثاب
عمرمفید  

تدارایی ثاب
بهنیاز و عدم نیاز 

سرمایه گذاری مجدد

دعدم نیاز به سرمایه گذاری مجد25یساختمان های بتن

نیاز به سرمایه گذاری مجدد10خطوط جاده ای  

دعدم نیاز به سرمایه گذاری مجد15خطوط ریلی

5سال 4سال 3سال 2سال 1سال سال/ خالصه هزینه و درآمد

482536596663738(میلیارد ریال)آزادراه هزینه های بهره برداری ساالنه 

2,1902,4362,7103,0153,353(میلیارد ریال)ساالنه آزادراه درآمد 

6672808896(میلیارد ریال)راهی کاربری های بین ساالنه سود حاصل از اجاره 

1,7741,9732,1932,4392,712(میلیارد ریال)ساالنه سود ناخالص 

917917917917917(میلیارد ریال)ثابت جمع استهالک دارایی های 

8571,0551,2761,5221,795(میلیارد ریال)مالیات سود ناخالص مشمول 

%25%25%25%25%25درصد مالیات  بر سود ناخالص 

214264319380449(میلیارد ریال)ناخالص مالیات بر سود 

1,5601,7091,8742,0582,263(میلیارد ریال)خالص سود 

سال اول بهره برداری5مالی پروژه در خالصه عملکرد



2,067(NPV( )میلیارد ریال)نقدی ارزش فعلی جریانان 

19%(IRR)ساالنهنرخ بازگشت سرمایه 

سال هشتم سرمایه گذاری(PBP)دوره بازگشت سرمایه 
برداریسال پنجم بهره

ارزیابی شاخص های اقتصادی
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هزینه های تجمعی درآمدهای تجمعی



ریتحلیل حساسیت سرمایه گذا

هزینه های ثابتتغییر 
سرمایه گذاری

نرخ بازگشت سرمایه

80%22.930%
85%21.890%
90%20.930%
95%20.030%
100%19.180%
105%18.390%
110%17.640%
115%16.940%
120%16.270%

 نسبت به تغییر هزینه های ثابت سرمایه گذارینسبت به تغییر درآمدهای حاصل از طرح

حاصل از  تغییر درآمدهای
طرح

نرخ بازگشت سرمایه

80%12.55%
85%14.43%
90%16.13%
95%17.71%
100%19.18%
105%20.56%
110%21.88%
115%23.12%
120%24.32%

نسبت به تغییر نرخ تورم ساالنه

نرخ بازگشت سرمایهتورم ساالنهنرخ 

6%20.79%

8%20.32%

10%19.79%

12%19.18%

14%18.46%

16%17.58%

18%16.45%
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درآمدهای حاصل از طرح
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تورم
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های ثابت سرمایه گذاری


