
:نام پروژه
اهواز-احداث سیستم ریلی اصفهان



راهسازیمشخصات کلی پروژه نوع پروژه

اهواز-ریلی اصفهاناحداث سیستم پروژهنام

حمل و نقل بخش اقتصادی

جدید نوع پروژه

پنج فاز تعداد فازهای اجرا

کیلومتر530 مسیرطول

سال اول تا سوم-سال3 بروجن-اصفهان: اولفاز

طول دوره اجرای 
پروژه 

سال دوم تا چهارم-سال3 لردگان-بروجن: فاز دوم

سال سوم تا پنجم-سال3 ایذه-لردگان: فاز سوم

تا ششمسال چهارم-سال3 رامهرمز-ایذه: فاز چهارم

سال پنجم تا هفتم-سال3 اهواز: رامهرمز: فاز پنجم

سال32 بروجن-اصفهان: اولفاز

طول دوره بهره 
برداری پروژه 

سال31 لردگان-بروجن: فاز دوم

سال30 ایذه-لردگان: فاز سوم

سال29 رامهرمز-ایذه: فاز چهارم

سال28 اهواز: رامهرمز: فاز پنجم

اهواز-رامهرمز-ایذه-لردگان-بروجن-اصفهان شهرهای پیشنهادی

دولتی نوع مالکیت

BOTقرارداد  نحوه و نوع واگذاری 



موقعیت پروژه 



موقعیت پروژه 



موقعیت پروژه 



     ب ماف   یکی از ضروری ترین خطوط ریلی کشور، به دلیل ارتباط مستمر استان های اصفهاان و خوزسفتان بفه انفوان دو قطف

صنعتی و تجاری کشور 

امکان برقراری ارتباط بین مراکز ما  جمعیتی ازجمله اصهاان، بروجن، ایذه، لردگان، رامارمز و اهواز

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

 غرب کشور به مرکزجنوب و مسیر ترانزیت استان های کاهش

 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

اصهاان و خوزستاناستان های تامین مواد اولیه مورد نیازمحل

کیلومتر5: فاصله تا خطوط راه آهن
کیلومتر100: فاصله تا فرودگاه

کیلومتر5: فاصله تا راه زمینی
دسترسی ها

نهر120 اشتغال پیش بینی شدهمیزان

اه قوانین و بخشنامه های اداره رطبق
و شارسازی استان اصهاان

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

درصد12 نرخ افزایش ساالنه بار

بانک
گذاری مستقی  داخلیسرمایه

( وام خارجی)تامین مالی خارجی 
سرمایه گذاری مستقی  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



  هزینه احداث

سیستم ریلی

هزینه احداث مجموعه خدمات ایستگاهی

اریگذبرآورد هزینه های ثابت سرمایه 

6ایستگاهیهای خدماتتعداد مجتمع 

32(میلیون ریال)هزینه احداث هر واحد 

192(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 2,596 6,056

فاز دوم 2,452 5,720

فاز سوم 2,956 6,896

فاز چاارم 2,524 5,888

فاز پنج  2,596 5,160

(ریالمیلیارد )جمع مبلغ  13,122 29,721

(میلیارد ریال)مبلغ نوع هزینه فاز اجرایی

فاز اول

1.62هزینه مطالعات
0.16(ارزش تملک)هزینه ارزیابی اراضی 

10.00نایی هزینه جابه جایی و انتقال تاسیسات زیرب
8,640.00هزینه ساخت و تجایز سیست  ریلی

8,651مبلغجمع 

فاز دوم

1.53هزینه مطالعات
0.15(ارزش تملک)هزینه ارزیابی اراضی 

10.00نایی هزینه جابه جایی و انتقال تاسیسات زیرب
8,160.00هزینه ساخت و تجایز سیست  ریلی

8,171جمع مبلغ 

فاز سوم

1.85هزینه مطالعات
0.18(ارزش تملک)هزینه ارزیابی اراضی 

10.00نایی هزینه جابه جایی و انتقال تاسیسات زیرب
9,840.00هزینه ساخت و تجایز سیست  ریلی

9,852مبلغجمع 

فاز چاارم

1.58هزینه مطالعات
0.16(ارزش تملک)هزینه ارزیابی اراضی 

10.00نایی هزینه جابه جایی و انتقال تاسیسات زیرب
8,400.00هزینه ساخت و تجایز سیست  ریلی

8,411مبلغجمع 

فاز پنج 

1.47هزینه مطالعات
0.14(ارزش تملک)هزینه ارزیابی اراضی 

10.00نایی هزینه جابه جایی و انتقال تاسیسات زیرب
7,360.00هزینه ساخت و تجایز سیست  ریلی

7,371مبلغجمع 
42,459(میلیارد ریال)جمع کل مبلغ 



درآمد حاصل ازدرصد از 
عوارضدریافت

جارینوع هزینه 
آزادراه

15% و نگاداریهزینه تعمیرات 

10% هزینه پرسنلی و اداری

سال های  
بهره برداری

سیستمدرآمد ساالنه 
ریلی

(ریالمیلیارد )

یونگهدارهزینه تعمیرات 
(میلیارد ریال)

یادارهزینه پرسنلی و 
(میلیارد ریال)

186139سال 
22904329سال 
367710168سال 
41,312197131سال 
52,088313209سال 
62,979447298سال 
73,967595397سال 
85,075761508سال 
96,318948632سال 
107,8701,180787سال 
119,8081,471981سال 
1212,2291,8341,223سال 
1315,2542,2881,525سال 
1419,0362,8551,904سال 
1523,7643,5652,376سال 
1629,6794,4522,968سال 
1737,0775,5623,708سال 

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 سرمایه گذاریبرآورد هزینه های 



درآمد حاصل ازدرصد از 
عوارضدریافت

جارینوع هزینه 
آزادراه

15% و نگاداریهزینه 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 سرمایه گذاری                ادامهبرآورد هزینه های 

سال های
بهره برداری

یلیرسیستمدرآمد ساالنه 
(ریالمیلیارد )

یونگهدارهزینه تعمیرات 
(میلیارد ریال)

یادارهزینه پرسنلی و 
(میلیارد ریال)

1846,3356,9504,633سال 
1957,9208,6885,792سال 
2072,42210,8637,242سال 
2190,57813,5879,058سال 
22113,31116,99711,331سال 
23141,78021,26714,178سال 
24177,43726,61617,744سال 
25222,10133,31522,210سال 
26278,05541,70827,806سال 
27348,16052,22434,816سال 
28436,00165,40043,600سال 
29546,07881,91254,608سال 
30684,028102,60468,403سال 
31856,924128,53985,692سال 
321,073,632161,045107,363سال 



درآمدهای سرمایه گذاریبرآورد 

درصد12 ینرخ افزایش ساالنه درآمدهای جانب

درصد3 نرخ افزایش ساالنه مسافر

درصد12 نرخ افزایش ساالنه بار

درصد 25سال اول 

درصد جذب تعداد مسافر ساالنه 
برآوردی

درصد 50سال دوم 

درصد75سال سوم 

کاملاز سال چاارم به بعد به طور

هایتعداد مجتمع 
خدمات ایستگاهی

درآمد حاصل از هر واحد
(میلیاردریال)

مبلغ
(میلیاردریال)

65.6433/8

/  نوع مسیر
درآمد روزانه سال 

اول

جابه جایی بارجابه جایی مسافر

تعداد 
مسافر
روزانه

قیمت بلیط
نهرهر 
میلیون )

(ریال

مبلغ درآمد 
روزانه 

(المیلیون ری)

ر تعداد با
روزانه 

(تن)

قیمت هر 
تن

(المیلیون ری)

درآمدمبلغ 
روزانه

(میلیون ریال)

8000.2016012,0000.0648778بروجن-اصهاان

6000.2012012,0000.0612734لردگان-بروجن

5000.2010012,0000.0738886ایذه-لردگان

5000.2010012,0000.063756رامارمز-ایذه

7000.2014012,0000.0552662اهواز-رامارمز

سال
مجمواهجریان درآمدهای (ریالمیلیارد )ریلیدرآمدهای سیست  

ایستگاهیخدمات 
(ریالمیلیارد ) مجموعفاز پنج فاز چاارمفاز سومفاز دومفاز اول

1860000868سال 
22127800029018سال 
3393193900067730سال 
46503602247801,31245سال 
5806596418194732,08862سال 
61,0017416943621812,97984سال 
71,2439228656013363,96794سال 
81,5461,1481,0797485565,075105سال 
91,9231,4291,3459326896,318118سال 
102,3941,7811,6791,1618557,870132سال 
112,9822,2202,0961,4481,0629,808148سال 
123,7162,7692,6181,8061,32112,229165سال 
134,6323,4543,2702,2541,64215,254185سال 
145,7784,3124,0872,8142,04419,036207سال 
157,2115,3845,1093,5152,54623,764232سال 
169,0016,7266,3884,3913,17229,679260سال 



درآمدهای سرمایه گذاری                                ادامهبرآورد 

درصد12 ینرخ افزایش ساالنه درآمدهای جانب

درصد3 نرخ افزایش ساالنه مسافر

درصد12 نرخ افزایش ساالنه بار

درصد 25سال اول 

درصد جذب تعداد مسافر ساالنه 
برآوردی

درصد 50سال دوم 

درصد75سال سوم 

کاملاز سال چاارم به بعد به طور

هایتعداد مجتمع 
خدمات ایستگاهی

درآمد حاصل از هر واحد
(میلیاردریال)

مبلغ
(میلیاردریال)

65.6433/8

/  نوع مسیر
درآمد روزانه سال 

اول

جابه جایی بارجابه جایی مسافر

تعداد 
مسافر
روزانه

قیمت بلیط
هر نهر

(المیلیون ری)

مبلغ درآمد 
روزانه 

(المیلیون ری)

تعداد بار
روزانه

(تن)

قیمت هر 
تن

(المیلیون ری)

درآمدمبلغ 
روزانه

(المیلیون ری)

8000.2016012,0000.0648778بروجن-اصهاان

6000.2012012,0000.0612734لردگان-بروجن

5000.2010012,0000.0738886ایذه-لردگان

5000.2010012,0000.063756رامارمز-ایذه

7000.2014012,0000.0552662اهواز-رامارمز

سال
مجمواهجریان درآمدهای (ریالمیلیارد )ریلیدرآمدهای سیست  

ایستگاهیخدمات 
(ریالمیلیارد ) مجموعفاز پنج فاز چاارمفاز سومفاز دومفاز اول

1711,2418,4047,9905,4883,95437,077291سال 

1814,04310,5059,9966,8604,93146,335326سال 

1917,54913,13412,5078,5786,15257,920366سال 

2021,93616,42515,65310,7297,67972,422409سال 

2127,42820,54619,59313,4239,58990,578459سال 

2234,30325,70624,52916,79611,978113,311514سال 

2342,91132,16930,71421,02014,967141,780575سال 

2453,69140,26438,46426,31218,707177,437644سال 

2567,19250,40448,17532,94223,388222,101722سال 

2684,10463,10960,34541,24929,248278,055808سال 

27105,29179,02875,59951,65736,585348,160905سال 

28131,83598,97594,71764,70045,773436,0011,014سال 

29165,096123,973118,68381,04657,280546,0781,136سال 

30206,774155,303148,724101,53471,693684,0281,272سال

31259,006194,571186,386127,21389,748856,9241,424سال 

32324,470243,791233,601159,401112,3681,073,6321,595سال 



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

7459921,2691,5801,967(میلیارد ریال)آزادراه هزینه های باره برداری ساالنه 

2,9793,9675,0756,3187,870(میلیارد ریال)آزادراه درآمد ساالنه  

8494105118132(یالمیلیارد ر)راهی سود حاصل از اجاره ساالنه  کاربری های بین 

2,3183,0693,9124,8566,034(میلیارد ریال)ساالنه سود ناخالص 

2,2422,2422,2422,2422,242(میلیارد ریال)ثابت جمع استاالک دارایی های 

768271,6702,6143,792(میلیارد ریال)مالیات سود ناخالص مشمول 

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

19207417654948(میلیارد ریال)ناخالص مالیات بر سود 

2,2992,8633,4944,2035,086(میلیارد ریال)خالص سود 

سال اول بهره برداری5مالی پروژه در خالصه عملکرد



25,933(NPV( )میلیارد ریال)نقدی ارزش فعلی جریانان 

19.1%(IRR)ساالنهنرخ بازگشت سرمایه 

سال شانزدهم سرمایه گذاری(PBP)دوره بازگشت سرمایه 

ارزیابی شاخص های اقتصادی
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سال 
31
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35

نقطه سر به سر

جریان هزینه های تجمعی جریان درآمدهای تجمعی



ریتحلیل حساسیت سرمایه گذا

هزینه های ثابتتغییر 
سرمایه گذاری

نرخ بازگشت سرمایه

20- %20.5%
15- %20.1%
10- %19.7%
5- %19.4%
019.1%
5%18.8%
10%18.5%
15%18.2%
20%18.0%

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

حاصل از  تغییر درآمدهای
پروژه

نرخ بازگشت سرمایه

%20-16.5%
15- %17.2%
10- %17.9%
5- %18.5%
019.1%
5%19.6%
10%20.1%
15%20.5%
20%21.0%

نسبت به تغییر نرخ تورم ساالنه

نرخ بازگشت سرمایهنرخ تورم ساالنه

6%20.2%

8%19.9%

10%19.5%

12%19.1%

14%18.6%

16%18.0%

18%17.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

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

ه های ثابت تغییر نرخ بازگشت سرمایه نسبت به تغییر هزین

سرمایه گذاری

15.5%

16.0%

16.5%

17.0%

17.5%

18.0%

18.5%

19.0%

19.5%

20.0%

20.5%

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

ورمتغییر نرخ بازگشت سرمایه نسبت به تغییر نرخ ت

16.5%

17.0%

17.5%

18.0%

18.5%

19.0%

19.5%

20.0%

20.5%

21.0%

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

ه های ثابت تغییر نرخ بازگشت سرمایه نسبت به تغییر هزین

سرمایه گذاری


