
 :نام پزوصه
 احذاث سیستن ریلی شهزهای جذیذ 

 



 هشخصات کلی پزوصه
 ًَع پزٍصُ راّساسی

 پزٍصُ ًام ریلی شْزّای جذیذ احذاث سیستن

 تخش اقتصادی حول ٍ ًقل

 ًَع پزٍصُ جذیذ

 تؼذاد فاسّای اجزا چْار فاس

 هسیز طَل کیلَهتز 145

 فَالدشْز -اصفْاى: اٍل فاس سال اٍل تا سَم -سال 3

 طَل دٍرُ اجزای پزٍصُ  
 هثارکِ -فَالدشْز: فاس دٍم سال دٍم تا چْارم -سال 3

 هجلسی -هثارکِ: فاس سَم سال سَم تا پٌجن -سال 3

 تْارستاى -هجلسی: چْارم فاس سال چْارم تا ششن -سال 3

 فَالدشْز -اصفْاى: اٍل فاس سال 22

 طَل دٍرُ تْزُ تزداری پزٍصُ  
 هثارکِ -فَالدشْز: فاس دٍم سال 21

 هجلسی -هثارکِ: فاس سَم سال 20

 تْارستاى -هجلسی: چْارم فاس سال 19

 شْزّای پیشٌْادی بْارستاى-هجلسی -هبارکِ -فَالدشْز -اطفْاى

 ًَع هالکیت دٍلتی

 ًحَُ ٍ ًَع ٍاگذاری  BOTقزارداد 



 هوقعیت پزوصه 



 هوقعیت پزوصه 



 هْزپزٍصُ ّای هسکي هجاٍرت با هزاکش پزجوعیت ٍ شْزّای جذیذ ٍ ّوچٌیي ساکٌیي 

 در آًْاشاغل هجاٍرت با هزاکش بشرگ طٌعتی ٍ اهکاى جابِ جایی ًیزٍی اًساًی 

اتظال بِ شبکِ هتزٍی شْز اطفْاى ٍ اهکاى ایجاد حلقِ حول ٍ ًقل پاک 

 دارًذاتظال هزاکش جوعیتی هْن استاى کِ ًشدیک هزاکش هْن طٌعتی ًیش قزار 

 ُشاخض ّای هالی هٌاسب پزٍص 

 

 هشیت رقابتی پزوصه 



 ًیاس هجَسّای هَرد دارد

 ، ًظارتی ٍ فزهاًذارى شْزستاى ّااخذ هَافقت اٍلیِ اس دستگاُ ّای اجزایی دارد

 هقیاس پزٍصُ بشرگ

 تاهیي هَاد اٍلیِ هَرد ًیاس هحل استاى اطفْاى با فَاطل حول ًشدیک

 کیلَهتز 5: فاطلِ تا خطَط راُ آّي
 کیلَهتز 80: فاطلِ تا فزٍدگاُ

 کیلَهتز 1: فاطلِ تا راُ سهیٌی
 دستزسی ّا

 اشتغال پیش تیٌی شذُ هیشاى ًفز 780

قَاًیي ٍ بخشٌاهِ ّای ادارُ راُ  طبق
 ٍ شْزساسی استاى اطفْاى

 شزایط احزاس هتقاضیاى تزای اجزای پزٍصُ  

 اطالعات فنی پزوصه



 ًزخ تٌشیل درطذ 15

 ًزخ افشایش ساالًِ ّشیٌِ ّا  درطذ12

 ًزخ افشایش ساالًِ درآهذّای جاًثی درطذ 12

 ًزخ افشایش ساالًِ هسافز درطذ 3

 باًک
 گذاری هستقین داخلی سزهایِ

 ( ٍام خارجی)تاهیي هالی خارجی 
 سزهایِ گذاری هستقین خارجی

 هالی   هٌاتغ تاهیي

 هفزوضات ارسیابی اقتصادی

 .پزٍصُ ّا تَسط اشخاص حقیقی ٍ حقَقی داخلی ٍ خارجی ٍ یا بِ طَرت هشتزک قابل اًجام است



 هشینه

احذاث 

سیستن 

 ریلی

 گذاریبزآورد هشینه های ثابت سزهایه 

طول مسیز   فاس اجزایی
 مبلغ نوع هشینه   (کیلومتز)

 (ریالمیلیارد )  

 40 فاز اٍل

 0.60 ّسیٌِ هطالعات
 110 (ارزش تولک)ّسیٌِ ارزیابی اراضی 

 10 ّسیٌِ جابِ جایی ٍ اًتقال تاسیسات زیربٌایی 

 3,200 ّسیٌِ ساخت ٍ تجْیس سیستن ریلی
 3,321 هبلغجوع 

 25 فاز دٍم

 0.38 ّسیٌِ هطالعات
 68.75 (ارزش تولک)ّسیٌِ ارزیابی اراضی 

 6 ّسیٌِ جابِ جایی ٍ اًتقال تاسیسات زیربٌایی 

 2,000 ّسیٌِ ساخت ٍ تجْیس سیستن ریلی
 2,075 هبلغجوع 

 22 فاز سَم

 0.33 ّسیٌِ هطالعات
 60.50 (ارزش تولک)ّسیٌِ ارزیابی اراضی 

 6 ّسیٌِ جابِ جایی ٍ اًتقال تاسیسات زیربٌایی 

 1,760 ّسیٌِ ساخت ٍ تجْیس سیستن ریلی
 1,827 هبلغجوع 

 58 فاز چْارم

 0.87 ّسیٌِ هطالعات
 159.50 (ارزش تولک)ّسیٌِ ارزیابی اراضی 

 10 ّسیٌِ جابِ جایی ٍ اًتقال تاسیسات زیربٌایی 

 4,640 ّسیٌِ ساخت ٍ تجْیس سیستن ریلی
 4,810 (هیلیَى ریال)جوع هبلغ 

 12,033 جمع کل مبلغ

هشینه احذاث هجووعه خذهات ایستگاهی 

 5 ایستگاهی های خدماتتعداد مجتمع 

 32 (میلیون ریال)هشینه احداث هز واحد 

 160 (میلیون ریال)مبلغ 

 ًَع سْن
 سْن ٍ هثلغ

 اس دٍلت آٍردُ   
 ّای ثاتت ّشیٌِ 

 سْن ٍ هثلغ آٍردُ
 خصَصی تخش  
 ّشیٌِ ّای ثاتتاس 

 %70 %30 درطذ

 2,324 996 فاس اٍل

 1,453 623 فاس دٍم

 1,279 548 فاس سَم

 3,367 1,443 س چْارمفا

 جوغ هثلغ 
 (ریالهیلیارد )

6,985 16,298 



 درآهذ حاصل اسدرصذ اس 
 ػَارض دریافت

 جاریًَع ّشیٌِ 
 آسادراُ 

 ٍ ًگْذاریّشیٌِ تعویزات  15%

 ّشیٌِ پزسٌلی ٍ اداری 10%

 سال ّای  
 تْزُ تزداری

 ریلی سیستندرآهذ ساالًِ 
 (ریالهیلیارد )

 ًٍگْذاریّشیٌِ تؼویزات 
 (هیلیارد ریال)

 اداریّشیٌِ پزسٌلی ٍ 
 (هیلیارد ریال)

 25 37 246 1سال 
 66 99 662 2سال 
 121 182 1,214 3سال 
 247 370 2,467 4سال 
 336 504 3,357 5سال 
 410 615 4,102 6سال 
 490 735 4,902 7سال 
 545 818 5,453 8سال 
 607 910 6,066 9سال 
 675 1,012 6,748 10سال 
 751 1,126 7,507 11سال 
 835 1,253 8,350 12سال 
 929 1,393 9,289 13سال 
 1,033 1,550 10,333 14سال 
 1,149 1,724 11,494 15سال 
 1,279 1,918 12,786 16سال 
 1,422 2,134 14,223 17سال 

درآهذ حاصل اس هجوَػِ خذهات ایستگاّی تِ 

صَرت اجارُ دیذُ شذُ است ٍ تٌاتزایي ّشیٌِ 

 .ّای جاری تِ آى هتزتة ًوی تاشذ

 جاری سزهایه گذاریبزآورد هشینه های 



 درآهذ حاصل اسدرصذ اس 
 ػَارض دریافت

 جاریًَع ّشیٌِ 
 آسادراُ 

 ٍ ًگْذاریّشیٌِ تعویزات  15%

 ّشیٌِ پزسٌلی ٍ اداری 10%

درآهذ حاصل اس هجوَػِ خذهات ایستگاّی تِ 

صَرت اجارُ دیذُ شذُ است ٍ تٌاتزایي ّشیٌِ 

 .ّای جاری تِ آى هتزتة ًوی تاشذ

 جاری سزهایه گذاریبزآورد هشینه های 

 اداهه
 سال ّای

 تْزُ تزداری 
 ریلی سیستندرآهذ ساالًِ 

 (ریالهیلیارد )
 ًٍگْذاریّشیٌِ تؼویزات 

 (هیلیارد ریال)
 اداریّشیٌِ پزسٌلی ٍ 

 (هیلیارد ریال)
 1,582 2,373 15,822 18سال 

 1,760 2,640 17,601 19سال 

 1,958 2,937 19,579 20سال 

 2,178 3,267 21,779 21سال 

 2,423 3,634 24,227 22سال 

 2,695 4,043 26,951 23سال 

 2,998 4,497 29,980 24سال 

 3,335 5,002 33,350 25سال 

 3,710 5,565 37,098 26سال 

 4,127 6,190 41,268 27سال 

 94,717 98,975 131,835 28سال 

 118,683 123,973 165,096 29سال 

 148,724 155,303 206,774 30سال 

 186,386 194,571 259,006 31سال 

 233,601 243,791 324,470 32سال 



 درآهذهای سزهایه گذاریبزآورد 

 درطذ 12
ًزخ افشایش ساالًِ 

 درآهذّای جاًثی

 درطذ 3
ًزخ افشایش ساالًِ 

 هسافز

 ًزخ افشایش ساالًِ تار درطذ12

 درطذ  25سال اٍل 

درصذ جذب تؼذاد 
 هسافز ساالًِ تزآٍردی

 درطذ  50سال دٍم 

 درطذ 75سال سَم 

 کاهل اس سال چْارم بِ بعذ بِ طَر

 ّایتعذاد هجتوع 
 خذهات ایستگاّی

 درآهذ حاطل اس ّز ٍاحذ
 (هیلیاردریال)  

   هبلغ
 (هیلیاردریال)

5 5.64 28.20 

 /  ًَع هسیز
 درآهذ رٍساًِ سال اٍل

 جابِ جایی هسافز

 هسافزتعذاد 
 رٍساًِ  

 ًفزقیوت بلیط ّز 
 (هیلیَى ریال)  

 هبلغ درآهذ رٍساًِ 
 (هیلیَى ریال)

 2,700 0.06 45,000 فَالدشْر -اصفْاى
 1,250 0.05 25,000 هبارکِ -فَالدشْر

 500 0.05 10,000 هجلسی -هبارکِ
 2,700 0.06 45,000 بْارستاى -هبارکِ

 سال
 هجوَعِجزیاى درآهذّای  (ریالهیلیارد )ریلیدرآهذّای سیستن 

 ایستگاّیخذهات  
 هجوَع فاس چْارم فاس سَم فاس دٍم فاس اٍل (ریالهیلیارد ) 

 8 246 0 0 0 246 1سال 

 18 662 0 0 114 548 2سال 

 30 1,214 0 46 254 915 3سال 

 45 2,467 246 102 762 1,357 4سال 

 62 3,357 548 169 1,130 1,509 5سال 

 70 4,102 915 251 1,258 1,679 6سال 

 78 4,902 1,357 279 1,399 1,867 7سال 

 88 5,453 1,509 311 1,556 2,077 8سال 

 98 6,066 1,679 346 1,731 2,311 9سال 

 110 6,748 1,867 385 1,926 2,570 10سال 

 123 7,507 2,077 428 2,142 2,859 11سال 



 درآهذهای سزهایه گذاریبزآورد 

 اداهه

 درطذ 12
ًزخ افشایش ساالًِ 

 درآهذّای جاًثی

 درطذ 3
ًزخ افشایش ساالًِ 

 هسافز

 ًزخ افشایش ساالًِ تار درطذ12

 درطذ  25سال اٍل 

درصذ جذب تؼذاد 
 هسافز ساالًِ تزآٍردی

 درطذ  50سال دٍم 

 درطذ 75سال سَم 

 کاهل اس سال چْارم بِ بعذ بِ طَر

 ّایتعذاد هجتوع 
 خذهات ایستگاّی

 درآهذ حاطل اس ّز ٍاحذ
 (هیلیاردریال)  

   هبلغ
 (هیلیاردریال)

5 5.64 28.20 

 /  ًَع هسیز
 درآهذ رٍساًِ سال اٍل

 جابِ جایی هسافز

 هسافزتعذاد 
 رٍساًِ  

 ًفزقیوت بلیط ّز 
 (هیلیَى ریال)  

 هبلغ درآهذ رٍساًِ 
 (هیلیَى ریال)

 2,700 0.06 45,000 فَالدشْر -اصفْاى
 1,250 0.05 25,000 هبارکِ -فَالدشْر

 500 0.05 10,000 هجلسی -هبارکِ
 2,700 0.06 45,000 بْارستاى -هبارکِ

 سال
 هجوَعِجزیاى درآهذّای  (ریالهیلیارد )ریلیدرآهذّای سیستن 

 ایستگاّیخذهات  
 هجوَع فاس چْارم فاس سَم فاس دٍم فاس اٍل (ریالهیلیارد ) 

 138 8,350 2,311 476 2,383 3,181 12سال 

 154 9,289 2,570 530 2,651 3,538 13سال 

 173 10,333 2,859 589 2,949 3,936 14سال 

 194 11,494 3,181 655 3,280 4,378 15سال 

 217 12,786 3,538 729 3,649 4,870 16سال 

 243 14,223 3,936 811 4,059 5,418 17سال 

 272 15,822 4,378 902 4,515 6,027 18سال 

 305 17,601 4,870 1,003 5,022 6,704 19سال 

 341 19,579 5,418 1,116 5,587 7,458 20سال 

 382 21,779 6,027 1,242 6,215 8,296 21سال 

 428 24,227 6,704 1,381 6,913 9,229 22سال 



 5سال  4سال  3سال  2سال  1سال  سال/ خالصِ ّشیٌِ ٍ درآهذ

 0 0 2,374 2,394 2,775 (هیلیارد ریال) آّيّسیٌِ ثابت ساخت خط راُ 

 0 64 57 51 46 (هیلیارد ریال) آّيّسیٌِ ثابت ساخت ایستگاُ ّای راُ 

 839 617 304 166 62 (هیلیارد ریال)ّشیٌِ ّای بْزُ بزداری ساالًِ 

 3,357 2,467 1,214 662 246 (هیلیارد ریال)درآهذ ساالًِ 

ایستگاّی  خذهاتّای کاربزی سَد حاطل اس اجارُ ساالًِ 
 (هیلیارد ریال)

8 18 30 45 62 

 2,580 1,830 1,491- 1,931- 2,627- (هیلیارد ریال)ساالًِ سَد ًاخالض 

 791 788 427 303 178 (هیلیارد ریال)ثابت جوع استْالک دارایی ّای 

 1,790 1,042 1,917- 2,234- 2,805- (هیلیارد ریال)هالیات سَد ًاخالض هشوَل 

 %25 %25 %25 %25 %25 درطذ هالیات  بز سَد ًاخالض  

 447 261 0 0 0 (هیلیارد ریال)ًاخالض هالیات بز سَد 

 2,133 1,570 1,491- 1,931- 2,627- (هیلیارد ریال)خالض سَد 

 ًَع دارایی ثاتت
ػوزهفیذ  

 دارایی ثاتت
 تًِیاس ٍ ػذم ًیاس 

 سزهایِ گذاری هجذد 

 عذم ًیاس بِ سزهایِ گذاری هجذد 25 ساختواى ّای بتٌی

 ًیاس بِ سزهایِ گذاری هجذد  10 خطَط جادُ ای  

 عذم ًیاس بِ سزهایِ گذاری هجذد 15 خطَط ریلی

 بزداری کاهلسال اول بهزه  5هالی پزوصه در  خالصه عولکزد



 4,124 (NPV( )هیلیارد ریال)ًقدی ارزش فعلی جریاًاى 

 20.7% (IRR) ساالًًِرخ بازگشت سرهایِ 

 سال یاسدهم سزمایه گذاری (PBP)دٍرُ بازگشت سرهایِ  

 ارسیابی شاخص های اقتصادی
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 ًقطِ سز تِ سز

 جزیاى درآهذّای تجوعی جزیاى ّشیٌِ ّای تجوعی



 تحلیل حساسیت سزهایه گذاری

ّشیٌِ ّای ثابت  تغییز 
 سزهایِ گذاری

 ًزخ باسگشت سزهایِ

%20-  23.8% 
15- % 23.0% 
10- % 22.2% 
5- % 21.4% 
0 20.7% 

5% 20.1% 
10% 19.5% 
15% 18.9% 
20% 18.4% 

 ًسثت تِ تغییز ّشیٌِ ّای ثاتت سزهایِ گذاری ًُسثت تِ تغییز درآهذّای حاصل اس پزٍص 

حاطل اس   تغییز درآهذّای
 پزٍصُ

 ًزخ باسگشت سزهایِ

%20-  15.3% 
15- % 16.8% 
10- % 18.2% 
5- % 19.5% 
0 20.7% 

5% 21.9% 
10% 22.9% 
15% 24.0% 
20% 24.9% 

ًًِسثت تِ تغییز ًزخ تَرم ساال 

 ًزخ باسگشت سزهایِ ًزخ تَرم ساالًِ

6% 22.9% 

8% 22.2% 

10% 21.5% 

12% 20.7% 

14% 19.9% 

16% 18.8% 

18% 17.2% 
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تغییز ًزخ تاسگشت سزهایِ ًسثت تِ تغییز 

 ّشیٌِ ّای ثاتت سزهایِ گذاری
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تغییز ًزخ تاسگشت سزهایِ ًسثت تِ تغییز درآهذّای حاصل اس 

 پزٍصُ
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 تغییز ًزخ تاسگشت سزهایِ ًسثت تِ تغییز ًزخ تَرم


