نام طرح :قطعه  5آزادراه ارومیه  -تبریز
بخش

حمل و نقل

زير بخش

راه

خدمات/توليدات

احداث  42کیلومتر آزاد راه با سه خط عبور در هر سمت

محل اجراي طرح

شهرستان تبریز

شرح پروژه

مساحت زمین  3500000مترمربع و به طول  42کیلومتر
كاهش تصادفات در بزرگراه تبريز  -آذرشهر حد فاصل تبريز تا سه راهي خاصبان،
كاهش زمان سفر به جهت كم شدن ترافيك بزرگراه تبريز  -آذرشهر ،افزايش
سرعت سفر ،كاهش آلودگيهاي زيستمحيطي و اخذ عوارض از وسايل نقليه
عبوري و ...از جمله مزاياي احداث كنار گذر دوم تبريز يا به عبارت بهتر اتصال
آزادراه زنجان  -تبريز به آزادراه اروميه  -تبريز ميباشد.

ظرفيت توليد ساالنه

تردد  20میلیون وسیله نقلیه از مسیر

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :با توجه به ماهیت طرح مواد اولیه و مصالح از معادن و کارخانجات
محل قابل دسترسی میباشد.
فروش:
 بازار داخلي پيشبيني شده :احداث ایستگاههای عوارض در مبادی ورودی و خروجی مسیر بازار خارجي پيشبيني شده- : كل زمان موردنياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) 3 :سالوضعيت 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؟ سوخت و مواد اولیه در هرلحظه از اجرای عملیات در دسترس است.
 فهرستي از دانش فني ،ماشينآالت ،تجهيزات و همچنين شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ باعنایت به بومی بودن دانش فنی و وجود شرکتهای قدر در ساخت و توسعه راهها در منطقه ،ماشینآالت و تجهیزات در اختیار
طرح میباشد.
 -قرارداد خريد ماشينآالت ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است؟ خیر

پول داخلی مورد نیاز

شرح

پول خارجي
مورد نياز

كل مبلغ به
ميليون یورو
123/88

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

6281000

50700

123/88

0/00

سرمایه در گردش

0/00

50700

0/00

0/00

0/00

کل سرمایهگذاری

6281000

50700

123/88

0/00

123/88

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي - :ميليون یورو
• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي 7 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي - :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي 3 :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي 322/79 :ميليون یورو
• نرخ بازگشت داخلي 21/3 :درصد
• دوره بازگشت سرمایه 7 :سال
• نسبت درآمد به هزینهb/c=1/24 :

نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
دولتی

خصوصی

عمومی

نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی) :دفتر آزادراههای استانهای آذربایجانشرقی و غربی
فعالیت جاری شرکت- :
آدرس :استان آذربایجانشرقی ،تبریز ،چهارراه ابوریحان ،میدان منظریه ،خیابان کودک ،پالک  ،434طبقه دوم ،دفتر
آزادراههای استان آذربایجانشرقی و غربی
تلفن041-34797983 :
فاکس041-34790168 :
پست الکترونیکیsajjad_hajipour@yahoo.com :
وب سایت- :

مطالعه امكانسنجي طرح:

بله

خیر

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

www.investin-ea.ir

بله

خیر

