
:نام پروژه
شاهین شهر-احداث خط متروی اصفهان



مشخصات کلی پروژه

احداث خطوط ریلی نوع پروژه

شاهین شهر-متروی اصفهاناحداث خط طرحنام

حمل و نقل بخش اقتصادی

جدید نوع طرح

یک فاز تعداد فازهای اجرا

کیلومتر19.7 مسیرطول

ایستگاه8 تعداد ایستگاه

سال3 طول دوره اجرای پروژه

سال25 طول دوره بهره برداری پروژه

شاهین شهر-اصفهان شهرهای پیشنهادی

دولتی نوع مالکیت

BOTقرارداد  نحوه و نوع واگذاری 



موقعیت پروژه 



عدم نیاز به آزادسازی اراضی زیاد با توجه به امکان احداث خط مورد نظر در رفوژ میانی جاده موجود

امکان احداث به صورت همسطح و کاهش فوق العاده هزینه های اجرایی

وشیمی، نیروگاه، سرویس دهی به مراکز مهم جمعیتی و صنعتی نظیر شاهین شهر، شهرک شهید منتظری، پاالیشگاه، پتر

... .شهرک صنعتی محمود آباد و 

امکان اتصال به خطوط تراموا و مترو شهر اصفهان برای سهولت جابه جایی مسافران

 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

استان اصفهان تامین مواد اولیه مورد نیازمحل

کیلومتر30: فاصله تا خطوط راه آهن
کیلومتر35: فاصله تا فرودگاه

کیلومتر1: فاصله تا راه زمینی
دسترسی ها

نفر120 اشتغال پیش بینی شدهمیزان

فنی و اعتباری 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

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



هزینه احداث مترو
هزینه احداث مجموعه خدمات ایستگاهی

اریگذبرآورد هزینه های ثابت سرمایه 

8ایستگاهیهای خدماتتعداد مجتمع 

32(میلیون ریال)هزینه احداث هر واحد 

256(میلیون ریال)مبلغ 

(میلیارد ریال)مبلغ نوع هزینه 

1.97هزینه مطالعات

1.97(ارزش تملک)هزینه ارزیابی اراضی 

10هزینه جابه جایی و انتقال تاسیسات زیربنایی

2955هزینه ساخت و تجهیز سیستم ریلی

2،969(میلیون ریال)جمع مبلغ 



درآمد حاصل ازدرصد از 
عوارضدریافت

جارینوع هزینه 
آزادراه

15% و نگهداریهزینه تعمیرات 

10% هزینه پرسنلی و اداری

سال
مترودرآمد ساالنه 

(ریالمیلیارد )
ونگهداریهزینه تعمیرات 

(میلیارد ریال)
اداریهزینه پرسنلی و 

(میلیارد ریال)

11722617سال 

23825738سال 

36379664سال 

494514294سال 

51,051158105سال 

61,169175117سال 

71,300195130سال 

81,446217145سال 

91,609241161سال 

101,790268179سال 

111,991299199سال 

122,215332221سال 

132,464370246سال

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 نگهداریهزینه تعمیرات 

10% هزینه پرسنلی و اداری

سال
مترودرآمد ساالنه 

(ریالمیلیارد )
ونگهداریهزینه تعمیرات 

(میلیارد ریال)
یادارهزینه پرسنلی و 

(میلیارد ریال)

142,741411274سال 

153,049457305سال 

163,391509339سال 

173,772566377سال 

184,197629420سال 

194,668700467سال 

205,193779519سال 

215,777866578سال 

226,426964643سال 

237,1481,072715سال 

247,9521,193795سال 

258,8451,327885سال 

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 

ادامه



درآمدهای سرمایه گذاریبرآورد 

سالهای
بهره برداری

درآمدساالنه 
(ریالمیلیارد )مترو 

خدماتدرآمد ساالنه مجتمع 
(میلیارد ریال)ایستگاهی 

117245سال 

238250سال 

363755سال 

494560سال 

51,05166سال 

61,16973سال 

71,30080سال 

81,44688سال 

91,60997سال 

101,790106سال 

111,991117سال 

122,215129سال 

132,464142سال 

هایتعداد مجتمع 
خدمات ایستگاهی

درآمد حاصل از هر واحد
(میلیاردریال)

مبلغ
(میلیاردریال)

8642

47,000 تعداد مسافر روزانه

40،000 (ریال)قیمت بلیط هر نفر 

درصد12 ینرخ افزایش ساالنه درآمدهای جانب

درصد3 نرخ افزایش ساالنه مسافر

درصد  25سال اول 

درصد جذب تعداد مسافر
ساالنه برآوردی

درصد 50سال دوم 

درصد75سال سوم 

کاملاز سال چهارم به بعد به طور



درآمدهای سرمایه گذاری           ادامهبرآورد 

سالهای
بهره برداری

درآمدساالنه 
(ریالمیلیارد )مترو 

خدماتدرآمد ساالنه مجتمع 
(میلیارد ریال)ایستگاهی 

142,741156سال 

153,049171سال 

163,391188سال 

173,772207سال 

184,197228سال 

194,668251سال 

205,193276سال 

215,777304سال 

226,426334سال 

237,148367سال 

247,952404سال 

258,845444سال 

هایتعداد مجتمع 
خدمات ایستگاهی

درآمد حاصل از هر واحد
(میلیاردریال)

مبلغ
(میلیاردریال)

8642

47,000 تعداد مسافر روزانه

40،000 (ریال)قیمت بلیط هر نفر 

درصد12 ینرخ افزایش ساالنه درآمدهای جانب

درصد3 نرخ افزایش ساالنه مسافر

درصد  25سال اول 

درصد جذب تعداد مسافر
ساالنه برآوردی

درصد 50سال دوم 

درصد75سال سوم 

کاملاز سال چهارم به بعد به طور



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

4395159236263(میلیارد ریال)ریلی هزینه های بهره برداری ساالنه خطوط 

1723826379451,051(میلیارد ریال)ریلی درآمد ساالنه خطوط 

63718089100(رد ریالمیلیا)خدماتی سود حاصل از اجاره ساالنه کاربری های ایستگاه 

192357557797888(میلیارد ریال)ساالنه سود ناخالص 

237237237237237(میلیارد ریال)ثابت جمع استهالک دارایی های 

45120320560651-(میلیارد ریال)سود ناخالص مشمول مالیات 

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

03080140163(ریالمیلیارد )مالیات بر سود ناخالص 

192327477657725(میلیارد ریال)سود خالص 

برداریسال اول بهره 5مالی پروژه در خالصه عملکرد



1,400.5(NPV( )میلیارد ریال)نقدی ارزش فعلی جریانان 

19.1%(IRR)ساالنهنرخ بازگشت سرمایه 

سال دهم سرمایه گذاری(PBP)دوره بازگشت سرمایه 
هفتم بهره برداریسال

ارزیابی شاخص های اقتصادی
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نقطه سر به سر

جریان هزینه های تجمعی جریان درآمدهای تجمعی



ریتحلیل حساسیت سرمایه گذا

درصد تغییر هزینه های  
ثابت سرمایه گذاری

نرخ بازگشت سرمایه

%20-21.5%
15- %20.8%
10- %20.2%
5- %19.7%
019.1%

5%18.6%
10%18.2%
15%17.7%
20%17.3%

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

درآمدهایدرصد تغییر 
حاصل از طرح

نرخ بازگشت سرمایه

%20-15.5%
15- %16.5%
10- %17.4%
5- %18.3%
019.1%

5%20.0%
10%20.7%
15%21.5%
20%22.3%

نسبت به تغییر نرخ تورم ساالنه

نرخ بازگشت سرمایهنرخ تورم ساالنه

6%19.45%

8%19.33%

10%19.23%

12%19.13%

14%19.05%

16%18.98%

18%18.93%
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حاصل از تغییر نرخ بازگشت سرمایه نسبت به تغییر درآمدهای

طرح
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ر نرخ تغییر نرخ بازگشت سرمایه نسبت به تغیی
تورم
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ییر هزینه تغییر نرخ بازگشت سرمایه نسبت به تغ

های ثابت سرمایه گذاری


