نام طرح :احداث راهآهن میانه ـ تبریز
بخش

زیرساخت

زير بخش

زیربناهای حمل و نقل

خدمات/توليدات

راهآهن

محل اجراي طرح

استان آذربایجانشرقی

شرح پروژه

طول این پروژه  204کیلومتر میباشد .این مسیر  14درصد دشت و جنگل و
جلگه 26 ،درصد تپه و دامنه کوه 60 ،درصد کوهستانی میباشد که این مسیر در
کریدور حمل و نقل راهآهن شرق ـ غرب واقع شده است .تکمیل ساخت زیربنایی
و زیرساختی راهآهن میانه ـ بستانآباد ـ تبریز و همچنین عملیات روسازی آن به
طول  132کیلومتر میباشد.

ظرفيت توليد ساالنه

بار :سال اول بهرهبرداری  2میلیون تن و سال بیستم 7 :میلیون تن
مسافر :سال اول بهرهبرداری  1میلیون نفر و سال بیستم 2 :میلیون نفر

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :با توجه به ماهیت پروژه اجزا و مواد پروژه از معادن و کارخانجات
داخلی قابل تامین است.
فروش:
 بازار داخلي پيشبيني شده :بار و مسافر کریدور شرقی ـ غربی کشور پیشبینی میشود. بازار خارجي پيشبيني شده :بار و مسافر ترانزیتی و از داخل به اروپا پیشبینی میشود.كل زمان مورد نياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) 3 :سال
وضعيت طرح:
 امكانسنجي طرح در دسترس است؟ بلی زمين مورد نياز تهيه شده است؟ بلی 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؟ پیمانکار داخلی در حال اجرای پروژه است. تسهيالت زيربنايي (برقرساني ،آبرساني ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غيره) فراهم شده است؟ بلی فهرستي از دانش فني ،ماشينآالت ،تجهيزات و همچنين شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی -قرارداد خريد ماشينآالت ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است؟ بلی

پول داخلی مورد نیاز

شرح

پول خارجي
مورد نياز

كل مبلغ به
ميليون یورو
157/36

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

19,670,000

125,000

157/36

0/00

سرمایه در گردش

0/00

125,000

0/00

0/00

0/00

کل سرمایهگذاری

19,670,000

125,000

157/36

0/00

157/36

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي 22/36 :ميليون یورو
• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي 134 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي - :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي 1 :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي - :ميليون یورو
• نرخ بازگشت داخلي - :درصد
• دوره بازگشت سرمايه- :

• روش تأمین مالی :دولتی (اعتبارات ملی +خصوصی (فاینانس)) در صورت تحقق

نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
خصوصی

دولتی

عمومی

نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی) :شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ـ جمهوری اسالمی ایران
فعالیت جاری شرکت :ساخت و توسعه
آدرس :تهران -بزرگراه مدرس -خیابان ظفر -خیابان شهید فرید افشار -نبش بلوار آرش غربی ،کدپستی19166115813 :
استان آذربایجانشرقی ،تبریز ،خیابان دامپزشکی ،نبش خیابان ورزش
تلفن ۰۴۱ - 3443930۶ :و ۰۲۱ - 26400318
فاکس ۰۴۱ - 3443930۷ :و ۰۲۱ - 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

