
:نام پروژه
اراک-احداث سیستم ریلی اصفهان



مشخصات کلی پروژه
راهسازی نوع پروژه

کارا-ریلی اصفهاناحداث سیستم پروژهنام

حمل و نقل بخش اقتصادی

جدید نوع پروژه

سه فاز تعداد فازهای اجرا

کیلومتر291 مسیرطول

سال اول تا سوم-سال3 گلپایگان-اصفهان: اولفاز

سال دوم تا چهارم-سال3طول دوره اجرای پروژه   خمین-گلپایگان: فاز دوم

سال سوم تا پنجم-سال3 اراک-خمین: فاز سوم

سال22 گلپایگان-اصفهان: اولفاز
طول دوره بهره برداری 

سال21پروژه   خمین-گلپایگان: فاز دوم

سال20 اراک-خمین: فاز سوم

اراک-خمین-گلپایگان-اصفهان شهرهای پیشنهادی

دولتی نوع مالکیت

BOTقرارداد  نحوه و نوع واگذاری 



موقعیت پروژه 



موقعیت پروژه 



موقعیت پروژه 



 زمان سفر و جابه جایی بار و همچنین کاهش هزینه های سفرکاهش.

 امکان افزایش حجم تردد بار و مسافر به صورت مستقیم

 گلپایگاندو مرکز جمعیتی و صنعتی پرجمعیت و همچنین اتصال شهرهای مابین آنها از جمله خمین و اتصال.

 ازدرصدی وزارت راه و شهرسازی در تامین هزینه های ثابت سرمایه گذاری دوران احداث و تامین مصالح مورد نی30مشارکت.

 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

استان اصفهان تامین مواد اولیه مورد نیازمحل

کیلومتر5: فاصله تا خطوط راه آهن
کیلومتر50: فاصله تا فرودگاه

کیلومتر1: فاصله تا راه زمینی
دسترسی ها

نفر250 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 مسافر و بار

درصد12 نرخ افزایش ساالنه بار

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



  هزینههههه

احههههداث 

لیسیستم ری

هزین  احداث مجموع  خدمات ایستگاهی

اریگذبرآورد هزین  های ثابت سرمای  

فاز اجرایی
طول مسیر  

(کیلومتر)
نوع هزینه  

مبلغ
(ریالمیلیارد )

177فاز اول

2.7هزینه مطالعات
0.3(ارزش تملک)هزینه ارزیابی اراضی 

10ی  هزینه جابه جایی و انتقال تاسیسات زیربنای

14,160هزینه ساخت و تجهیز سیستم ریلی
14,172جمع مبلغ  

41.5فاز دوم

0.6هزینه مطالعات
0.1(ارزش تملک)هزینه ارزیابی اراضی 

6ی  هزینه جابه جایی و انتقال تاسیسات زیربنای

3,320هزینه ساخت و تجهیز سیستم ریلی
3,326جمع مبلغ  

72.2فاز سوم

1.1هزینه مطالعات
0.1(ارزش تملک)هزینه ارزیابی اراضی 

6ی  هزینه جابه جایی و انتقال تاسیسات زیربنای

5,776هزینه ساخت و تجهیز سیستم ریلی
5,783جمع مبلغ  

23,282(میلیون ریال)جمع کل مبلغ 

4ایستگاهیهای خدماتتعداد مجتمع 

32(میلیون ریال)هزینه احداث هر واحد 

128(میلیون ریال)مبلغ 

نوع سهم
سهم و مبلغ

از دولت آورده 
های ثابت هزینه 

سهم و مبلغ آورده
خصوصی بخش 

هزینه های ثابتاز 

درصد 30% 70%

فاز اول 4,252 9,921

فاز دوم 998 2,329

فاز سوم 1,735 4,048

جمع مبلغ 
(ریالمیلیارد )

6,985 16,298



درآمد حاصل ازدرصد از 
عوارضدریافت

جارینوع هزینه 
آزادراه

15% و نگهداریهزینه تعمیرات 

10% هزینه پرسنلی و اداری

سال های  
بهره برداری

سیستمدرآمد ساالنه 
ریلی

(ریالمیلیارد )

هزینه تعمیرات  
ونگهداری

(میلیارد ریال)

ریاداهزینه پرسنلی و 
(میلیارد ریال)

11352013سال 
23625436سال 
374311174سال 
41,272191127سال 
51,701255170سال 
62,182327218سال 
72,663399266سال 
83,252488325سال 
93,974596397سال 
104,859729486سال 
115,945892594سال 
127,2771,092728سال 
138,9111,337891سال 
1410,9181,6381,092سال 
1513,3822,0071,338سال 
1616,4092,4611,641سال 
1720,1283,0192,013سال 

ه درآمد حاصل از مجموعه خدمات ایستگاهی ب

نه صورت اجاره دیده شده است و بنابراین هزی

.های جاری به آن مترتب نمی باشد

جاری سرمای  گذاریبرآورد هزین  های 



درآمد حاصل ازدرصد از 
عوارضدریافت

جارینوع هزینه 
آزادراه

15% و نگهداریهزینه تعمیرات 

10% هزینه پرسنلی و اداری

ه درآمد حاصل از مجموعه خدمات ایستگاهی ب

نه صورت اجاره دیده شده است و بنابراین هزی

.های جاری به آن مترتب نمی باشد

جاری سرمای  گذاریبرآورد هزین  های 

ادام 

سال های
بهره برداری

سیستمدرآمد ساالنه 
ریلی

(ریالمیلیارد )

یونگهدارهزینه تعمیرات 
(میلیارد ریال)

ریاداهزینه پرسنلی و 
(میلیارد ریال)

1824,6983,7052,470سال 
1930,3144,5473,031سال 
2037,2195,5833,722سال 
2145,7086,8564,571سال 
2256,1488,4225,615سال 
2368,98710,3486,899سال 
2484,78112,7178,478سال 
25104,21015,63210,421سال 
26128,11519,21712,812سال 
27157,53123,63015,753سال 
28193,72929,05919,373سال 
29238,28035,74223,828سال 
30293,11343,96729,311سال 
31360,60854,09136,061سال 
32443,69566,55444,370سال 



درآمدهای سرمای  گذاریبرآورد 

درصد12
نرخ افزایش ساالنه 

درآمدهای جانبی

درصد3
نرخ افزایش ساالنه 

مسافر

درصد12 ارنرخ افزایش ساالنه ب

درصد 25سال اول 

درصد جذب تعداد 
مسافر ساالنه برآوردی

درصد 50سال دوم 

درصد75سال سوم 

کاملاز سال چهارم به بعد به طور

هایتعداد مجتمع 
خدمات ایستگاهی

درآمد حاصل از هر واحد
(میلیاردریال)

مبلغ
(میلیاردریال)

45.6422/5

/  نوع مسیر
درآمد روزانه سال اول

جابه جایی بارجابه جایی مسافر

تعداد 
مسافر
روزانه

هر قیمت بلیط
نفر

(المیلیون ری)

مبلغ درآمد 
روزانه 

(لمیلیون ریا)

ر تعداد با
روزانه 

(تن)

قیمت هر 
تن

(لمیلیون ریا)

درآمدمبلغ 
روزانه

(میلیون ریال)

8000.2520012,0000.10621,274نگلپایگا-اصفهان

5000.157512,0000.0249299خمین-گلپایگان

7000.2014012,0000.04332520اراک-خمین

سال
مجموعهجریان درآمدهای (ریالمیلیارد )ریلیدرآمدهای سیستم 

ایستگاهیخدمات 
(ریالمیلیارد ) مجموعفاز سومفاز دومفاز اول

1135001358سال 
232834036218سال 
3600836074330سال 
49761511461,27245سال 
51,1922442651,70162سال 
61,4572964292,18284سال 
71,7813615212,66394سال 
82,1794396343,252105سال 
92,6675357723,974118سال 
103,2666539404,859132سال 
114,0027971,1465,945148سال 
124,9059741,3987,277165سال 
136,0141,1911,7078,911185سال 
147,3771,4562,08510,918207سال 
159,0521,7822,54913,382232سال 
1611,1112,1813,11716,409260سال 



درآمدهای سرمای  گذاریبرآورد 

ادام 

درصد12
نرخ افزایش ساالنه 

درآمدهای جانبی

درصد3 رنرخ افزایش ساالنه مساف

درصد12 نرخ افزایش ساالنه بار

درصد  25سال اول 

درصد جذب تعداد مسافر 
ساالنه برآوردی

درصد  50سال دوم 

درصد75سال سوم 

کاملاز سال چهارم به بعد به طور

هایتعداد مجتمع 
خدمات ایستگاهی

درآمد حاصل از هر واحد
(میلیاردریال)

مبلغ
(میلیاردریال)

45.6422/5

/  نوع مسیر
درآمد روزانه سال 

اول

جابه جایی بارجابه جایی مسافر

تعداد 
مسافر
روزانه

ط قیمت بلی
نفرهر 

میلیون )
(ریال

مبلغ درآمد 
روزانه 

میلیون )
(ریال

ار تعداد ب
روزانه 

(تن)

قیمت هر 
ن میلیو)تن 

(ریال

درآمدمبلغ 
ن میلیو)روزانه 

(ریال

8000.2520012,0000.10621,274انگلپایگ-اصفهان

5000.157512,0000.0249299خمین-گلپایگان

7000.2014012,0000.04332520اراک-خمین

سال
جریان درآمدهای مجموعه (ریالمیلیارد)ریلیدرآمدهای سیستم 

خدمات ایستگاهی
(ریالمیلیارد )

مجموعفاز سومفاز دومفاز اول

1713,6412,6723,81520,128291سال 
1816,7533,2744,67124,698326سال 
1920,5794,0145,72230,314366سال 
2025,2854,9227,01237,219409سال 
2131,0736,0388,59645,708459سال 
2238,1957,41010,54356,148514سال 
2346,9569,09612,93468,987575سال 
2457,73811,17015,87484,781644سال 
2571,00513,71919,487104,210722سال 
2687,33316,85323,929128,115808سال 
27107,43120,70929,391157,531905سال 
28132,16925,45236,108193,7291,014سال 
29162,62231,28844,370238,2801,136سال 
30200,11238,46754,534293,1131,272سال
31246,26747,30267,039360,6081,424سال 
32303,09558,17582,425443,6951,595سال 



تنوع دارایی ثاب
عمرمفید  

تدارایی ثاب
بهنیاز و عدم نیاز 

سرمایه گذاری مجدد

به سرمایه گذاری مجددنیاز 25یساختمان های بتن

نیاز به سرمایه گذاری مجدد10خطوط جاده ای  

به سرمایه گذاری مجددنیاز 15خطوط ریلی

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

545,507665,735813,015545,507665,735(میلیارد ریال)آزادراه هزینه های بهره برداری ساالنه 

2,182,0262,662,9403,252,0582,182,0262,662,940(میلیارد ریال)آزادراه درآمد ساالنه  

83,78793,841105,10283,78793,841(المیلیارد ری)راهی سود حاصل از اجاره ساالنه  کاربری های بین 

1,720,3062,091,0462,544,1451,720,3062,091,046(میلیارد ریال)ساالنه سود ناخالص 

1,343,3111,343,3111,343,3111,343,3111,343,311(میلیارد ریال)ثابت جمع استهالک دارایی های 

376,995747,7351,200,835376,995747,735(میلیارد ریال)مالیات سود ناخالص مشمول 

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

94,249186,934300,20994,249186,934(میلیارد ریال)ناخالص مالیات بر سود 

1,626,0571,904,1122,243,9371,626,0571,904,112(میلیارد ریال)خالص سود 

سال اول بهره برداری5مالی پروژه در خالص  عملکرد



11,547(NPV( )میلیارد ریال)نقدی ارزش فعلی جریانان 

18.4%(IRR)ساالنهنرخ بازگشت سرمایه 

سال پانزدهم سرمایه گذاری(PBP)دوره بازگشت سرمایه 

ارزیابی شاخص های اقتصادی
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سرنقطه سر به 

جریان هزینه های تجمعی جریان درآمدهای تجمعی



ریتحلیل حساسیت سرمای  گذا

هزینه های ثابتتغییر 
سرمایه گذاری

نرخ بازگشت سرمایه

20- %19.8%
15- %19.4%
10- %19.1%
5- %18.7%
018.4%

5%18.1%
10%17.8%
15%17.6%
20%17.2%

 نسبت به تغییر هزینه های ثابت سرمایه گذاری

15.0%

16.0%

17.0%

18.0%

19.0%

20.0%

80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120%

ت به  بازگشت سرمایه نسبت  غییر  تغییر نرخ 

هزینه های ثابت سرمایه گذاری

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120%

ت به  بازگشت سرمایه نسبت  غییر  تغییر نرخ 

ز  ا پروژه  درآمدهای حاصل 

نسبت به تغییر درآمدهای حاصل از پروژه

حاصل از  تغییر درآمدهای
پروژه

نرخ بازگشت سرمایه

20- %15.9%
15- %16.6%
10- %17.3%
5- %17.9%
018.4%

5%18.9%
10%19.4%
15%19.9%
20%20.3%

نسبت به تغییر نرخ تورم ساالنه

نرخ بازگشت سرمایهنرخ تورم ساالنه

6%19.1%

8%18.9%

10%18.7%

12%18.4%

14%18.1%

16%17.8%

18%17.4%

16.0%

16.5%

17.0%

17.5%

18.0%

18.5%

19.0%

19.5%

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

ت به  بازگشت سرمایه نسبت  غییر  تغییر نرخ 

نرخ تورم


