برگه خالصه مشخصات پروژه

معرفی پروژه
 .1عنوان پروژه :احداث شبكه ريلی اتصال ايالم به شبكه ريلی كشور به طول  67كيلومتر
 .2بخش  :حمل و نقل

زير بخش :راه آهن

 .3محصوالت  /خدمات  :تسهيل درحمل و نقل بار و مسافر  ،ايجاد امنيت پايدار در منطقه و افزايش انگيزه مردم براي ادامه
سكونت و همچنين ايجاد زمينه صادرات محصوالت كشاورزي و  ...به كشور عراق

 .4موقعيت  :منطقه آزاد 

منطقه ويژه اقتصادي 

شهرک صنعتی 

سرزمين اصلی 

 .5شرح پروژه :
احداث خط راه آهن ايالم و اتصال به اسالم آباد به طول 67كيلومتر
اين پروژه قابليت اتصال شبكه ريلی كشور ايران به كشور عراق و خاور ميانه را دارد و در آينده می تواند دروازه ارتباطی
كشورهاي همسايه ب راي امر مهم عتبات عاليات و صادرات و واردات و حمل بار و مسافر باشد و همچنين ايجاد منطقه آزاد تجاري
در آينده نه چندان دور در مرزهاي استان ايالم و كشور همسايه پيش بينی می شود.

 .7ظرفيت ساالنه:
صااادرات ساااالنه از ايااالم بااه ماارز مهااران بااه مبل ا  051ميليااون دالر  -2مياازان حماال بااار  5555هاازار تاان در سااال -3جابجااايی
 0111111مسافر در سال

وضعيت پروژه
 .6دسترسی به مواد خام داخلی  /محلی مورد نياز  40 :درصد

 .8فروش :
پيش بينی بازار صادرات  70 :درصد

. 9دوره ساخت :

 3سال

 .10وضعيت پرژه :
 -مطالعات امكان سنجی موجود است ؟

بله خير

 -زمين مورد نياز تهيه شده است ؟

بله خير

 -مجوزهاي قانونی (جواز تأسيس ،سهميه ارزي ،محيط زيست و ساير مجوزها) اخذ شده است ؟

بله خير

 -آيا قرارداد مشاركت با سرمايه گذار داخلی /خارجی نهايی شده است ؟

بله خير

 -آيا قرارداد تأمين مالی تهيه شده است ؟

بله خير

 -آيا قرارداد با سرمايه گذار داخلی  /خارجی به نتيجه رسيده است ؟

بله خير

 -آيا خدمات زيربنائی (برق،آب ،ارتباطات ،سوخت ،جاده و  ...تهيه شده است ؟

بله خير

 -ليست شركتهاي سازنده /فروشنده دانش فنی ،ماشين آالت و تجهيزات تهيه شده است ؟

بله خير

 -قرارداد خريد ماشين آالت ،تجهيزات و دانش فنی تهيه شده است؟

بله خير

برگه خالصه مشخصات پروژه

ساختار مالی
 .11جدول مالی :
پول خارجی مور نياز
شرح

نرخ

ميليون ريال

ارز خارجی مورد نياز

كل

(ميليون يورو)

(ميليون يورو)

معادل ارزي آن
(ميليون يورو)

سرمايه ثابت
سرمايه در گردش

7707170

34000

19493

-

19493

-

-

-

-

-

19493

-

19493

كل سرمايه گذاري
34000
7707170
 ارزش ابزار و ماشين آالت خارجی.............................:ميليون يورو ارزش ابزار و ماشين آالت داخلی............................. :ميليون يورو ارزش دانش فنی خارجی.......................................... :ميليون يورو -ارزش دانش فنی داخلی............................................ :ميليون يورو

 ارزش فعلی خالص پروژه 200 :(NPV) : :ميليون يورو براي .................سال نرخ بازده داخلی پروژه 6 :(IRR) :درصد -نرخ بازگشت سرمايه 18 :سال

اطالعات كلی
.21نوع پروژه :

طرح توسعه و تكميل 

تأسيس يا ساخت

.13معرفی شركت :
نام ( اشخاص حقيقی /حقوقی) :نام شركت  :اداره كل راه و شهرسازي استان ايالمآدرس  :ايالم –جاده مهرانتلفن +98 84 3333 8001 :ايميل ilamroad@yahoo.com :بخش عمومی 
-كارآفرين  :بخش خصوصی 

فكس+98 21 3333 4045 :

وب سايت http://www.ilamru.ir :

ساير 

لطفا مدارک زير را در صورت وجود ضميمه نمائيد.
 مطالعات پيش امكان سنجی مطالعات امكان سنجی  مجوزهاي قانونی (مجوز ساخت ،ارز خارجی ،محيط زيست و )...وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
مرکز سرمایه گذاری خارجی
تلفن  / 43321397-39902485-39902488-44379971-44379977-44379933 :فکس33967774:
وب سایتwww.investiniran.ir/ www.iio.ir :

