
:نام پروژه
نجف آباد-احداث خط متروی اصفهان



مشخصات کلی پروژه

احداث خطوط ریلی نوع پروژه

نجف آباد-متروی اصفهاناحداث خط پروژهنام

حمل و نقل بخش اقتصادی

جدید نوع پروژه

یک فاز تعداد فازهای اجرا

کیلومتر29.7 مسیرطول

ایستگاه9 تعداد ایستگاه

سال3 طول دوره اجرای پروژه  

سال25 طول دوره بهره برداری پروژه  

آبادنجف-اصفهان شهرهای پیشنهادی

دولتی نوع مالکیت

BOTقرارداد  نحوه و نوع واگذاری 



موقعیت پروژه 



موقعیت پروژه 



مزیت رقابتی پروژه 

نجف آباد و همچنین شهرهای مابین آنها مانند درچه، کوشک، کهریزسنگ و گلدشت-امکان اتصال شهرهای پرجمعیت اصفهان

وجود دانشگاه ها و مراکز مهم جمعیتی و کشاورزی و صنعتی در مجاورت مسیر

 امکان اتصال به خطوط موجود مترو وBRTشهری اصفهان

 سرمایهبازگشت دوره کوتاهتر بالتبع امکان ارتباط به صورت همسطح و کاهش هزینه های احداث و

 مخاطبانوجود مراکز تفریحی و گردشگری متعدد در مسیر و امکان سرویس دهی به

شاخص های مالی مناسب 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

کیلومتر15: فاصله تا خطوط راه آهن
کیلومتر40: فاصله تا فرودگاه

کیلومتر1: فاصله تا راه زمینی
دسترسی ها

نفر120 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

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 

9ایستگاهیهای خدماتتعداد مجتمع 

32(میلیون ریال)هزینه احداث هر واحد 

288(میلیون ریال)مبلغ 

(میلیارد ریال)مبلغ نوع هزینه 

3هزینه مطالعات

1,040(ارزش تملک)هزینه ارزیابی اراضی 

40هزینه جابه جایی و انتقال تاسیسات زیربنایی

8,910هزینه ساخت و تجهیز سیستم ریلی

9,992(میلیون ریال)جمع مبلغ 



درآمد حاصل ازدرصد از 
عوارضدریافت

جارینوع هزینه 
آزادراه

15% و نگهداریهزینه تعمیرات 

10% هزینه پرسنلی و اداری

سال
ومتردرآمد ساالنه 

(ریالمیلیارد )
یونگهدارهزینه تعمیرات 

(میلیارد ریال)
یادارهزینه پرسنلی و 

(میلیارد ریال)

14937449سال 

21,096164110سال 

31,829274183سال 

42,713407271سال 

53,018453302سال 

63,357504336سال 

73,735560373سال 

84,154623415سال 

94,621693462سال 

105,141771514سال 

115,719858572سال 

126,361954636سال 

137,0761,061708سال 

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)
اداریهزینه پرسنلی و 

(میلیارد ریال)

147,8721,181787سال 

158,7571,314876سال 

169,7411,461974سال 

1710,8361,6251,084سال 

1812,0541,8081,205سال 

1913,4092,0111,341سال 

2014,9162,2371,492سال 

2116,5922,4891,659سال 

2218,4572,7691,846سال 

2320,5323,0802,053سال 

2422,8403,4262,284سال 

2525,4073,8112,541سال 

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 

149351سال 

21,09656سال 

31,82961سال 

42,71368سال 

53,01874سال 

63,35782سال 

73,73590سال 

84,15499سال 

94,621109سال 

105,141120سال 

115,719132سال 

126,361145سال 

137,076159سال 

هایتعداد مجتمع 
خدمات ایستگاهی

درآمد حاصل از هر واحد
(میلیاردریال)

مبلغ
(میلیاردریال)

9654

90،000 تعداد مسافر روزانه

60،000 (ریال)قیمت بلیط هر نفر 

درصد12
نرخ افزایش ساالنه 

درآمدهای جانبی

درصد3 فرنرخ افزایش ساالنه مسا

درصد  25سال اول 

درصد جذب تعداد مسافر
ساالنه برآوردی

درصد 50سال دوم 

درصد75سال سوم 

کاملاز سال چهارم به بعد به طور



درآمدهای سرمایه گذاریبرآورد 

سالهای
بهره برداری

درآمدساالنه 
(ریالمیلیارد )مترو 

خدماتدرآمد ساالنه مجتمع 
(میلیارد ریال)ایستگاهی 

147,872175سال 

158,757193سال 

169,741212سال 

1710,836233سال 

1812,054257سال 

1913,409282سال 

2014,916310سال 

2116,592341سال 

2218,457376سال 

2320,532413سال 

2422,840455سال 

2525,407500سال 

هایتعداد مجتمع 
خدمات ایستگاهی

درآمد حاصل از هر واحد
(میلیاردریال)

مبلغ
(میلیاردریال)

9654

90،000 تعداد مسافر روزانه

60،000 (ریال)قیمت بلیط هر نفر 

درصد12
نرخ افزایش ساالنه 

درآمدهای جانبی

درصد3 فرنرخ افزایش ساالنه مسا

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

123274457678755(میلیارد ریال)ریلی هزینه های بهره برداری ساالنه خطوط 

4931,0961,8292,7133,018(میلیارد ریال)ریلی درآمد ساالنه خطوط 

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

4338931,4512,1242,363(میلیارد ریال)ساالنه سود ناخالص 

770770770770770(میلیارد ریال)ثابت جمع استهالک دارایی های 

3371236821,3541,594-(میلیارد ریال)سود ناخالص مشمول مالیات 

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

031170339398(ریالمیلیارد )مالیات بر سود ناخالص 

4338621,2811,7851,965(میلیارد ریال)سود خالص 

برداری کاملسال اول بهره 5مالی پروژه در خالصه عملکرد



2,101(NPV( )میلیارد ریال)نقدی ارزش فعلی جریانان 

17/1%(IRR)ساالنهنرخ بازگشت سرمایه 

سال یازدهم سرمایه گذاری(PBP)دوره بازگشت سرمایه 
هشتم 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

%20-19.4%
15- %18.8%
10- %18.2%
5- %17.6%
017.1%

5%16.6%
10%16.1%
15%15.7%
20%15.3%

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

درآمدهایدرصد تغییر 
حاصل از پروژه

نرخ بازگشت سرمایه

%20-13.6%
15- %14.6%
10- %15.4%
5- %16.3%
017.1%

5%17.9%
10%18.6%
15%19.3%
20%20.0%

نسبت به تغییر نرخ تورم ساالنه

نرخ بازگشت سرمایهنرخ تورم ساالنه

6%17.9%

8%17.6%

10%17.4%

12%17.1%

14%16.7%

16%16.3%

18%15.6%

15.0%
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16.0%

16.5%

17.0%

17.5%

18.0%

18.5%

19.0%

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

ر نرخ تغییر نرخ بازگشت سرمایه نسبت به تغیی
تورم
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حاصل از تغییر نرخ بازگشت سرمایه نسبت به تغییر درآمدهای

پروژه
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ییر هزینه تغییر نرخ بازگشت سرمایه نسبت به تغ

های ثابت سرمایه گذاری


