نام طرح :راهآهن سریعالسیر تبریز  -تهران
بخش

حمل و نقل

زير بخش

راهآهن

خدمات/توليدات

احداث  650کیلومتر راهآهن

محل اجراي طرح

شهرستانهای بستانآباد ،میانه و تبریز در استان آذربایجانشرقی و استانهای
زنجان ،قزوین ،البرز و تهران
طول مسیر 650 :کیلومتر

شرح پروژه

مساحت زمین 228400000 :مترمربع

ظرفيت توليد ساالنه

ظرفیت حمل مسافر تا یک میلیون نفر در سال

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :ساخت بدنه و جان راه تا باالست از مواد اولیه داخلی و ریلها از
طریق واردات تهیه میگردد.
فروش:
 بازار داخلي پيشبيني شده :حمل ساالنه یک میلیون نفر مسافر بازار خارجي پيشبيني شده- :كل زمان مورد نياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) ۸ :سال
وضعيت طرح:
 امكانسنجي طرح در دسترس است؟ بلی زمين مورد نياز تهيه شده است؟ خیر مجوزهاي قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارزي ،محيطزيست و غيره) اخذ شده است؟ بلی قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است؟ خیر قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است؟ خیر با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادي منعقد شده است؟ خیر تسهيالت زيربنايي (برقرساني ،آبرساني ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غيره) فراهم شده است؟ امور مربوط به برقرسانیو زیرساختهای تابعه بعد از ساخت جان راه تامین خواهد گردید.
 فهرستي از دانش فني ،ماشينآالت ،تجهيزات و همچنين شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟دانش فنی و ماشینآالت باید از کشورهای صاحب صنعت وارد گردد.
 -قرارداد خريد ماشينآالت ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است؟ خیر

شرح

پول داخلی مورد نیاز

پول خارجي
مورد نياز

كل مبلغ به
ميليون دالر
2670

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون دالر

سرمایه ثابت

104130

39000

2670

-

سرمایه در گردش

-

-

-

-

-

کل سرمایهگذاری

14130

39000

2670

-

2670

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي ۳۰ :ميليون دالر

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي ۱۲۱/۲۳ :ميليون دالر
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي ۱/۸ :ميليون دالر
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي ۱۰/۵۹ :ميليون دالر
• خالص ارزش فعلي ۳۷۴۵۰/۲۶ :ميليون دالر
• نرخ بازگشت داخلي ۳۴/۴۱ :درصد
• دوره بازگشت سرمايه 8 :ساله با نرخ سود  20درصد
• نسبت درآمد به هزینه2/1 :
نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
خصوصی

دولتی

عمومی

نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی) :شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور
فعالیت جاری شرکت- :
آدرس :تهران ،بزرگراه مدرس ،خیابان ظفر ،خیابان شهید فرید افشار ،نبش بلوار آرش غربی  /تبریز ،خیابان دامپزشکی،
نبش خیابان ورزش
تلفن041-34439306 ، 021-22228710 :
فاکس041-34439307 ، 021-26411485 :
پست الکترونیکی- :
وب سایت- :

مطالعه امکانسنجی طرح:

بله

خیر

مجوزهای قانونی (جواز تأسیس ،مجوز سرمایهگذاری خارجی و غیره):

www.investin-ea.ir

بله

خیر

