
:نام پروژه
اردستان-تبدیل بزرگراه به آزادراه نایین



راهسازی نوع پروژه

اردستان-به آزادراه نایین تبدیل بزرگراه پروژهنام

کیلومتر150 طول مسیر

حمل و نقل بخش اقتصادی

توسعه نوع پروژه

یک فاز تعداد فازهای اجرا

سال2 طول دوره اجرای پروژه  

سال15 طول دوره بهره برداری پروژه 

نظنز-اردستان-نایین محل پیشنهادی استقرار پروژه

دولتی نوع مالکیت

BOTقرارداد  نحوه و نوع واگذاری  

مشخصات کلی پروژه



موقعیت پروژه 



تردد بسیار زیاد وسائل نقلیه سنگین در بزرگراه موجود.

مسیر فعلی ترانزیت جنوب و جنوب شرق کشور به استان های مرکزی و شمالی است.

 ناحداث استراحتگاه ها و تیر پارک ها به منظور افزایش رفاه رانندگان و همچنین امکان درآمدزایی برای سرمایه گذاراامکان.

 درصدی وزارت راه و شهرسازی در تامین هزینه های ثابت سرمایه گذاری دوران احداث و تامین مصالح مورد نیاز30مشارکت.

 ژه مسیر پرودر باال باال بردن استانداردهای تردد از جمله در قوس های قائم و افقی و ایجاد تقاطع های غیرهمسطح با سرعت.

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

استان اصفهان تامین مواد اولیه مورد نیازمحل

کیلومتر10: فاصله تا خطوط راه آهن
کیلومتر120: فاصله تا فرودگاه

کیلومتر1: فاصله تا راه زمینی
دسترسی ها

نفر56 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 ترافیک

سال2 طول دوره اجرای پروژه  

سال15 طول دوره بهره برداری پروژه 

بانک
گذاری مستقیم داخلیسرمایه

( وام خارجی)تامین مالی خارجی 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مالی  منابع تامین

مفروضات ارزیابی اقتصادی

.پروژه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و یا به صورت مشترک قابل انجام است



(ریالمیلیارد)مبلغ  نوع هزینه 

0.75 هزینه مطالعات

0 (ارزش تملک)هزینه ارزیابی اراضی 

0 هزینه جابه جایی و انتقال تاسیسات زیربنایی 

1,500 هزینه ساخت آزادراه با ابنیه

20 ...(عوارضی و پلیس راه و )هزینه ساخت ساختمان های جانبی 

45 هزینه نظارت و آزمایشگاه

150 هزینه صعوبت ترافیک دوران کار

1,715 (میلیون ریال)جمع مبلغ 

میزان سهم (میلیارد ریال)مبلغ  سهامداران
30% 514.73 از هزینه های ثابت  دولت سهم آورده 

70% 1,201.03 از هزینه های ثابتبخش خصوصی سهم آورده 

هزینه احداث آزادراه

اریگذبرآورد هزینه های ثابت سرمایه 

.در مسیر موجود مجتمع بین راهی وجود دارد و بنابراین هزینه احداث مجتمع بین راهی دیده نشده است



درآمد حاصل ازدرصد از 
عوارضدریافت

جارینوع هزینه 
آزادراه

12% و نگهداریهزینه تعمیرات 

10% هزینه پرسنلی و اداری

سال
آزادراهدرآمد ساالنه 

(میلیاردریال)
ونگهداریهزینه تعمیرات 

(میلیاردریال)
یادارهزینه پرسنلی و 

(میلیاردریال)

13293933سال 

23654437سال 

34064941سال 

44525445سال 

55036050سال 

65606756سال 

76227562سال 

86928369سال 

97709277سال 

1085710386سال 

1195311495سال 

121,060127106سال 

131,179142118سال 

141,312157131سال 

151,459175146سال 

  هزینه هاای

جااااااری 

آزادراه

درآمد حاصل از مجتمع هاای باین راهای باه     

صورت اجاره دیاده شاده اسات و بناابراین     

.هزینه های جاری به آن مترتب نمی باشد

جاری سرمایه گذاریبرآورد هزینه های 



سال های
بهره برداری

ترافیک
روزانه

ترافیک
ساالنه

ازعوارض دریافتی 
(میلیون ریال)هر واحد 

آزادراهدرآمد ساالنه 
(میلیارد ریال)

145,00016,425,0000.020329سال 

246,35016,917,7500.022365سال 

347,74117,425,2830.023406سال 

449,17317,948,0410.025452سال 

550,64818,486,4820.027503سال 

652,16719,041,0770.029560سال 

753,73219,612,3090.032622سال 

855,34420,200,6780.034692سال 

957,00520,806,6990.037770سال 

1058,71521,430,9000.040857سال 

1160,47622,073,8270.043953سال 

1262,29122,736,0410.0471,060سال 

1364,15923,418,1230.0501,179سال 

1466,08424,120,6660.0541,312سال 

1568,06724,844,2860.0591,459سال 

در سال اول( تعداد)ترافیک معادل سواری روزانه 
بهره برداری  

45,000

در سال اولسواریعوارض دریافتی از هر واحد 
(ریالمیلیون )بهره برداری 

20،000

درصد3نرخ افزایش ساالنه ترافیک

درآمدهای سرمایه گذاریبرآورد 



نوع دارایی ثابت
عمرمفید  

دارایی ثابت
بهنیاز و عدم نیاز 

سرمایه گذاری مجدد

عدم نیاز به سرمایه گذاری مجدد25ساختمان های بتنی

نیاز به سرمایه گذاری مجدد10خطوط جاده ای  

5سال 4سال 3سال 2سال 1سال سال/ خالصه هزینه و درآمد

72808999111هزینه های بهره برداری ساالنه آزادراه

329365406452503درآمد ساالنه آزادراه

256285317353392سود ناخالص ساالنه

127127127127127جمع استهالک دارایی های ثابت

129158190225265(میلیون ریال)سود ناخالص مشمول مالیات 

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

3239475666(میلیون ریال)مالیات بر سود ناخالص 

224246270296326(میلیون ریال)سود خالص 

سال اول بهره برداری5مالی پروژه در خالصه عملکرد



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

21.8%(IRR)ساالنهنرخ بازگشت سرمایه 

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

ارزیابی شاخص های اقتصادی
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ریتحلیل حساسیت سرمایه گذا

نرخ بازگشت سرمایهذاریهزینه های ثابت سرمایه گتغییر 

-20%26.1%
-15%24.9%
-10%23.8%
-5%22.8%
0%21.8%
5%20.9%
10%20.1%
15%19.3%
20%18.6%

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

نرخ بازگشت سرمایهژهحاصل از پروتغییر درآمدهای

-20%14.7%
-15%16.7%
-10%18.5%
-5%20.2%
0%21.8%
5%23.3%
10%24.8%
15%26.2%
20%27.6%

نسبت به تغییر نرخ تورم ساالنه

نرخ بازگشت سرمایهنرخ تورم ساالنه

6%22.7%

8%22.5%
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های ثابت سرمایه گذاری
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درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری
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