-1چکیده طرح
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح :تامین مالي تکمیل راهآهن دو خطه میانه ـ بستانآباد ـ تبریز (به طول تقریبي  302کیلومتر)
 - 3بخش :راه و ترابری

زیر بخش :راهآهن

 -2خدمات/تولیدات :حمل ریلي تقاضای بار و مسافر داخلي این محور و بارهای ترانزیت ریلي شمال ـ جنوب
 -4محل اجرای طرح :جنوب استان آذربایجانشرقي
 -5شرح پروژه (زمین ،ساختمان ،تاسیسات زیربنایي ،نحوه تولید و :)...
در ادامه پیشرفت فیزیکي  00درصدی زیرسازی و ابنیه فني راهآهن میانه ـ بستانآبـاد ـ تبریـز تـاکنون تـا
کیلومتر  171از کل  302کیلومتر مسیر ساخته شده است و ادامه طرح شامل :تأمین مالي و تکمیل زیرسازی
و ابنیه فني  31کیلومتر از مابقي زیرسازی و ابنیه فني طرح و اجرای روسازی خط دوم و عالئم و ارتباط کـل
مسیر و تکمیل ساختمان و تأسیسات ایستگاههای طرح ميباشد.
 – 1ظرفیت تولید ساالنه:
تا  31میلیون نفر تن بار و مسافر در مسیر اصالحي میانه ـ بستانآباد ـ تبریز

وضعیت پروژه
 -7دسترسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل 23 :درصد
 -8فروش:

 بازار داخلي پیش بیني شده 00 :درصد بازار خارجي پیش بیني شده 13 :درصد – 9كل زمان مورد نیاز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري):

 11سال تاکنون و  2.5سال مانده (جمعاً حدود  30سال)

 - 11وضعیت طرح:
 امکانسنجي طرح در دسترس است ؟ بله زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ بله مجوزهای قانوني (جواز تاسیس ،سهمیه ارزی ،محیطزیست و غیره) اخذ شده است؟ بله قرارداد مشارکت با شریك داخلي یا خارجي منعقد شده است؟ خیر قرارداد تامین مالي پروژه منعقد شده است؟ - با پیمانکار داخلي یا خارجي قراردادی منعقد شده است؟ خیر (الزم نیست) -تسهیالت زیربنایي (برقرساني ،آبرساني ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غیره ) فراهم شده است ؟

بله

 فهرستي از دانش فني ،ماشینآالت ،تجهیزات و همچنین شرکت های فروشنده یا سازنده محصول مشخصشده است؟ بلي
 -قرارداد خرید ماشینآالت ،تجهیزات و دانش فني منعقد شده است ؟ خیر

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:
پول داخلي مورد نیاز
شرح

معادل به میلیون

پول خارجي

کل مبلغ به

مورد نیاز

میلیون یورو

30/1

301/1
10/2
311/4

میلیون ریال

نرخ برابری

سرمایه ثابت

23713

171.4

105/53

سرمایه در گردش

1121

171.4

2/2

1/0

کل سرمایهگذاری

24213

171.4

124/0

31/1

یورو

 ارزش ماشینآالت و تجهیزات خارجي 41/3 :میلیون یورو -ارزش ماشینآالت و تجهیزات داخلي:

 20/2میلیون یورو

 -ارزش دانش فني و تخصصي خارجي:

-

میلیون یورو

 -ارزش دانش فني و تخصصي داخلي:

 5/0میلیون یورو

 -خالص ارزش فعلي:

 113/0میلیون یورو

 -نرخ بازگشت داخلي:

 10/21درصد

 -دوره بازگشت سرمایه:

11/1

سال

-

 -حداقل نرخ سود مورد انتظار:

روش تأمین مالي :واگذاری طرح به مشارکت عمومي خصوصي با قراردادهای  BLTیا  BOTبا اقساط تضمیني
وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه (و برای احتیاط و جبران مالي امکان استفاده از اوراق مالي و
وام اندک صندوق توسعه ملي و اعتبارات محدود عمراني)

اطالعات کلي طرح
 -13نوع طرح:
 -خالصه وضعیت شرکت :

توسعه و تکمیل 

تاسیس
-

 نام ( اشخاص حقیقي  /حقوقي ) :شرکت ساخت و توسعه زیربناهـای حمـل و نقـل کشـور  /دکتـر خیـراخادمي (مدیرعامل) و مهندس عباس خطیبي (معاونت ساخت و توسعه راهآهن)
 فعالیت جاری شرکت :توسعه زیربناها و زیرسـاختهـای شـبکه و تأسیسـات ثابـت ریلـي ،جـادهای (راههـا،آزادراهها) ،بنادر و فرودگاههای کشور
 آدرس :تهران -بزرگراه مدرس  -خ شهید دستجردی شرقي (ظفر سابق)  -خیابان شهید فرید افشار -نـبشبلوار آرش ،شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
تبریز ،خیابان دامپزشکي ،نبش خیابان ورزش
 -تلفن041- 24422201 ، 031-33330124 :

فاکس041- 24422207 ، 031-33203020 :

پست الکترونیکيinfo@cdtic.ir :

وب سایتhttps:www.cdtic.ir :

 -ساختار قانوني شرکت  :دولتي 

خصوصي

