
:نام پروژه
آزادراه کنارگذر غرب اصفهان



راهسازی نوع پروژه

تکمیل آزادراه کنارگذر غرب اصفهان پروژهنام

کیلومتر29 طول مسیر

حمل و نقل بخش اقتصادی

جدید نوع پروژه

یک فاز تعداد فازهای اجرا

سال2 طول دوره اجرای پروژه  

سال15 طول دوره بهره برداری پروژه 

مبارکه-لنجان محل پیشنهادی استقرار پروژه

دولتی نوع مالکیت

BOTقرارداد  نحوه و نوع واگذاری  

مشخصات کلی پروژه



موقعیت پروژه 



موقعیت پروژه 



 رمایه گطذار  به عنوان بخشی از کریدور غرب اصفهان در حالیکه دو فاز قبل از آن از محدوده مورچه خورت تا کرکوند توسط  سط  تکمیل

.بخش خصوصی به بهره برداری رسیده است

  ی اسطتان  اتصال رینگ کناری شهرهای اصفهان، خمینی شهر، نجف آباد، فوالدشهر، زرین شهر و مبارکه به محورهای شطمالی و جنطوب

.اصفهان و کشور

 شیراز ختم می شود-آزادراه از انتهای قطعه ساخته شده آزادراه کنارگذر غربی اصفهان آغاز و به محور اصفهاناین.

 مراکز مهم صنعتی استان از جمله کارخانه ذوب آهن و فوالد مبارکه به شریان آزادراهی شمال به جنوب کشوراتصال .

 نیازدرصدی وزارت راه و شهرسازی در تامین هزینه های ثابت سرمایه گذاری دوران احداث و تامین مصالح مورد 30مشارکت

  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 پروژه

یکاستان اصفهان با فواصل حمل نزد تامین مواد اولیه مورد نیازمحل

کیلومتر10: فاصله تا خطوط راه آهن
کیلومتر57: فاصله تا فرودگاه
کیلومتر1: فاصله تا راه زمینی

دسترسی ها

نفر54 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 نرخ افزایش ساالنه ترافیک

سال2 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 توس  اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و یا به صورت مشترک قابل انجام است



(الریمیلیارد)مبلغ  نوع هزینه  

0.87 هزینه مطالعات

99.18 (اراضی تملک نشده باقی ماندهارزش )هزینه ارزیابی اراضی 

4.00 هزینه جابه جایی و انتقال تاسیسات زیربنایی  

2030.00 هزینه ساخت آزادراه با ابنیه

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

60.90 هزینه نظارت و آزمایشگاه

2214.95 (میلیون ریال)جمع مبلغ 

میزان سهم   (میلیارد ریال)مبلغ  سهامداران

30% 664 از هزینه های ثابت  دولت سهم آورده 

70% 1550 از هزینه های ثابتبخش خصوصی سهم آورده 

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

2127254

 (کیلومتر29)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)

13193832سال 

23554336سال 

33954740سال 

44405344سال 

54895949سال 

65446554سال 

76057361سال 

86738167سال 

97499075سال 

1083310083سال 

1192711193سال 

121,031124103سال 

131,147138115سال 

141,276153128سال 

151,419170142سال 

هزینه های جاری آزادراه

درآمد حاصل از مجتمع های بین راهی به صورت

اجاره دیده شده استت و بنتابراین هزینته هتای     

.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)

135,00012,775,0000.025319سال 

236,05013,158,2500.027355سال 

337,13213,552,9980.029395سال 

438,24513,959,5870.031440سال 

539,39314,378,3750.034489سال 

640,57514,809,7260.037544سال 

741,79215,254,0180.040605سال 

843,04615,711,6390.043673سال 

944,33716,182,9880.046749سال 

1045,66716,668,4770.050833سال 

1147,03717,168,5320.054927سال 

1248,44817,683,5880.0581,031سال 

1349,90218,214,0950.0631,147سال 

1451,39918,760,5180.0681,276سال 

1552,94119,323,3340.0731,419سال 

سال های بهره 
برداری

درآمد ساالنه مجتمع بین
(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 

35,000

در سال اول سواریعوارض دریافتی از هر واحد 
(ریال)بهره برداری 

25,000

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

70788797108(میلیارد ریال)آزادراه هزینه های بهره برداری ساالنه 

319355395440489(میلیارد ریال)ساالنه آزادراه درآمد 

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

315349388430478(میلیارد ریال)ساالنه سود ناخالص 

175175175175175(میلیارد ریال)ثابت جمع استهالک دارایی های 

140174213255303(میلیارد ریال)مالیات سود ناخالص مشمول 

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

3544536476(میلیارد ریال)ناخالص مالیات بر سود 

280306335367402(میلیارد ریال)خالص سود 

سال اول بهره برداری5مالی پروژه در خالصه عملکرد



318(NPV( )میلیارد ریال)نقدی ارزش فعلی جریانان 

18%(IRR)ساالنهنرخ بازگشت سرمایه 

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

ارزیابی شاخص های اقتصادی
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جریان هزینه های تجمعی جریان درآمدهای تجمعی



ریتحلیل حساسیت سرمایه گذا

هزینه های ثابتتغییر 
سرمایه گذاری

نرخ بازگشت سرمایه

-20%21.4%
-15%20.5%
-10%19.6%
-5%18.8%
0%18.1%
5%17.4%
10%16.7%
15%16.1%
20%15.5%

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

حاصل از  تغییر درآمدهای
پروژه

نرخ بازگشت سرمایه

-20%11.9%
-15%13.6%
-10%15.2%
-5%16.7%
0%18.1%
5%19.4%
10%20.7%
15%21.9%
20%23.1%

نسبت به تغییر نرخ تورم ساالنه

نرخ بازگشت سرمایهتورم ساالنهنرخ 

6%19.1%

8%18.8%

10%18.5%

12%18.1%

14%17.6%

16%17.1%

18%16.5%

15.0%

16.0%
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6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

غییر نرخ تغییر نرخ بازگشت سرمایه نسبت به ت

تورم
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غییر تغییر نرخ بازگشت سرمایه نسبت به ت

پروژهدرآمدهای حاصل از 
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غییر هزینه تغییر نرخ بازگشت سرمایه نسبت به ت

های ثابت سرمایه گذاری


