
 :نام پزوصه
بهارستان -تکمیل ناوگان و روساسی متزو اصفهان  



 مشخصات کلی پزوصه

 وًع پزيصٌ احذاث خطَط ریلی

 طزح وام تْارستاى -هتزٍی اغفْاى احذاث خط

 تخش اقتصادی حول ٍ ًقل

 وًع طزح جذیذ

 تؼذاد فاسَای اجزا یک فاس

 مسیز طًل کیلَهتز 14

 تؼذاد ایستگاٌ ایستگاُ 3

 طًل ديرٌ اجزای طزح  سال 3

 طًل ديرٌ تُزٌ تزداری طزح   سال 6

 شُزَای پیشىُادی تْارستاى -اغفْاى

 وًع مالکیت دٍلتی

 وحًٌ ي وًع ياگذاری  BOTقزارداد 



 موقعیت پزوصه 



 اًجام عولیات سیزساسی خطَ هتزٍ در سال ّای گذضتِ ٍ اهکاى ًػة تجْیشات ٍ ریل گذاری در هذت سهاى کَتاُ ٍ تْزُ تزداری سزیع 

اهکاى اتػال تِ خط یک هتزٍ اغفْاى ٍ ضثکِ حول ٍ ًقل داخلی ضْز 

 اهکاى افشایص جذب هخاطة در سال ّای آیٌذُ تِ دلیل رًٍذ رٍ تِ رضذ جوعیت ساکي در ضْز تْارستاى 

خذهاتی ٍ تفزیحی هْن اس جولِ سپاّاى ضْز ٍ هجوَعِ اغفْاى سیتی سٌتز -اهکاى سزٍیس دّی تِ هزاکش جوعیتی 

ُاهکاى تاسگطت سزهایِ سزیع تا تَجِ تِ اًجام هزاحل اجزایی سهاى تز پزٍص 

 مشیت رقابتی پزوصه 



 ویاس مجًسَای مًرد دارد

 ، وظارتی ي فزماوذارن شُزستان َااخذ مًافقت ايلیٍ اس دستگاٌ َای اجزایی دارد

 مقیاس طزح تشرگ

 تامیه مًاد ايلیٍ مًرد ویاس محل استاى اغفْاى

 کیلَهتز 1: فاغلِ تا خطَط راُ آّي
 کیلَهتز 25: فاغلِ تا فزٍدگاُ

 کیلَهتز 1: فاغلِ تا راُ سهیٌی
 دستزسی َا

 اشتغال پیش تیىی شذٌ میشان ًفز 120

قَاًیي ٍ تخطٌاهِ ّای ادارُ راُ  طثق
 ٍ ضْزساسی استاى اغفْاى

 شزایط احزاس متقاضیان تزای اجزای پزيصٌ  

 اطالعات فنی پزوصه



 وزخ تىشیل درغذ 15

 وزخ افشایش ساالوٍ َشیىٍ َا  درغذ12

 وزخ افشایش ساالوٍ درآمذَای جاوثی درغذ 12

 وزخ افشایش ساالوٍ مسافز درغذ 3

 تاًک
 گذاری هستقین داخلی سزهایِ

 ( ٍام خارجی)تاهیي هالی خارجی 
 سزهایِ گذاری هستقین خارجی

 مالی   مىاتغ تامیه

 مفزوضات ارسیابی اقتصادی

 .پزٍصُ ّا تَسط اضخاظ حقیقی ٍ حقَقی داخلی ٍ خارجی ٍ یا تِ غَرت هطتزک قاتل اًجام است



هشینه تکمیل ناوگان و روساسی متزو 

 گذاریبزآورد هشینه های ثابت سزمایه 

 (هیلیارد ریال)هثلغ  ًَع ّشیٌِ 

 0.3 ّشیٌِ هطالعات

 2.88 (ارسش تولک)ّشیٌِ ارسیاتی اراضی 

 12 ّشیٌِ جاتِ جایی ٍ اًتقال تاسیسات سیزتٌایی 

 840 ّشیٌِ ساخت ٍ تجْیش سیستن ریلی

 855 هثلغجوع 



 درآمذ حاصل اسدرصذ اس 
 ػًارض دریافت

 جاریوًع َشیىٍ 

 ٍ ًگْذاریّشیٌِ تعویزات  15%

 ّشیٌِ پزسٌلی ٍ اداری 10%

 سال
 متزيدرآمذ ساالوٍ 

 (ریالمیلیارد )
 يوگُذاریَشیىٍ تؼمیزات 

 (میلیارد ریال)
 اداریَشیىٍ پزسىلی ي 

 (میلیارد ریال)

 19 28 190 1سال 

 42 63 422 2سال 

 70 106 705 3سال 

 105 157 1,045 4سال 

 116 174 1,163 5سال 

 129 194 1,293 6سال

درآمذ حاصل اس مجمًػٍ خذمات ایستگاَی تٍ 

صًرت اجارٌ دیذٌ شذٌ است ي تىاتزایه َشیىٍ 

 .َای جاری تٍ آن متزتة ومی تاشذ

 جاری سزمایه گذاریبزآورد هشینه های 



 درآمذهای سزمایه گذاریبزآورد 

 سالهای
 مسافز ساالوٍ مسافز ريساوٍ بهزه بزداری 

 وفزقیمت تلیط َز 
 (میلیًن ریال) 

 درآهدساالنه  
 (ریالهیلیارد )هتزو 

 190 0.020 9,490,000 26,000 1سال 

 422 0.022 19,549,400 53,560 2سال 

 705 0.023 30,203,823 82,750 3سال 

 1,045 0.025 41,479,917 113,644 4سال 

 1,163 0.027 42,724,314 117,053 5سال 

 1,293 0.029 44,006,044 120,565 6سال

 تؼذاد مسافز ريساوٍ 104,000

 (ریال)قیمت تلیط َز وفز  20،000

 وزخ افشایش ساالوٍ مسافز درغذ 3

 درغذ   25سال اٍل 

 درصذ جذب تؼذاد مسافز 
 ساالوٍ تزآيردی

 درغذ   50سال دٍم 

 درغذ 75سال سَم 

 کاهل اس سال چْارم تِ تعذ تِ طَر



 وًع دارایی ثاتت
ػمزمفیذ  

 دارایی ثاتت
 تٍویاس ي ػذم ویاس 

 سزمایٍ گذاری مجذد 

 عذم ًیاس تِ سزهایِ گذاری هجذد 25 ساختواى ّای تتٌی

 ًیاس تِ سزهایِ گذاری هجذد  10 خطَط جادُ ای  

 عذم ًیاس تِ سزهایِ گذاری هجذد 15 خطَط ریلی

 6سال  5سال  4سال  3سال  2سال  1سال  سال/ خالصٍ َشیىٍ ي درآمذ

 323 291 261 176 106 47 (هیلیارد ریال)ریلی ّشیٌِ ّای تْزُ تزداری ساالًِ خطَط 

 1,293 1,163 1,045 705 422 190 (هیلیارد ریال)ریلی درآهذ ساالًِ خطَط 

خذهاتی سَد حاغل اس اجارُ ساالًِ کارتزی ّای ایستگاُ 
 (هیلیارد ریال)

0 0 0 0 0 0 

 970 872 784 528 317 142 (هیلیارد ریال)ساالًِ سَد ًاخالع 

 54 54 54 54 54 54 (هیلیارد ریال)ثاتت جوع استْالک دارایی ّای 

 916 818 730 474 263 88 (هیلیارد ریال)سَد ًاخالع هطوَل هالیات 

 %25 %25 %25 %25 %25 %25 درغذ هالیات تز سَد ًاخالع  

 229 204 182 119 66 22 (ریالهیلیارد )هالیات تز سَد ًاخالع  

 741 667 601 410 251 120 (هیلیارد ریال)سَد خالع 

 سال های بهزه بزداریمالی پزوصه در  خالصه عملکزد



 424 (NPV( )میلیارد ریال)نقدی ارزش فعلی جریانان 

 28/4% (IRR) ساالنهنرخ بازگشت سرمایه 

 سزهایه گذاری سال هفتن (PBP)دوره بازگشت سرمایه  
 چهارم بهزه بزداری سال

 ارسیابی شاخص های اقتصادی
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 نقطه سز به سز 

 جریان درآمدهای تجمعی جریان هسینه های تجمعی



 تحلیل حساسیت سزمایه گذاری

ّشیٌِ ّای ثاتت  تغییز 
 سزهایِ گذاری

 ًزخ تاسگطت سزهایِ

%20-  34.4% 
15- % 32.7% 
10- % 31.2% 
5- % 29.7% 
0 28.4% 

5% 27.1% 
10% 25.9% 
15% 24.8% 
20% 23.8% 

 وسثت تٍ تغییز َشیىٍ َای ثاتت سزمایٍ گذاری وسثت تٍ تغییز درآمذَای حاصل اس طزح 

حاغل اس   تغییز درآهذّای
 طزح

 ًزخ تاسگطت سزهایِ

%20-  17.6% 
15- % 20.7% 
10- % 23.4% 
5- % 26.0% 
0 28.4% 

5% 30.6% 
10% 32.8% 
15% 34.8% 
20% 36.7% 

ٍوسثت تٍ تغییز وزخ تًرم ساالو 

 ًزخ تاسگطت سزهایِ ًزخ تَرم ساالًِ

6% 29.8% 

8% 29.3% 

10% 28.9% 

12% 28.4% 

14% 27.9% 

16% 27.5% 

18% 27.0% 
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تغییز وزخ تاسگشت سزمایٍ وسثت تٍ تغییز درآمذَای حاصل اس 

 طزح
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تغییز وزخ تاسگشت سزمایٍ وسثت تٍ تغییز وزخ 

 تًرم
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تغییز وزخ تاسگشت سزمایٍ وسثت تٍ تغییز َشیىٍ 

 َای ثاتت سزمایٍ گذاری


