خالصه وضعیت طرح سرمایه گذاری خارجی
الف) معرفی طرح
 -1عنوان طرح :احداث آزادراه اصفهان -شیراز(محدوده استان اصفهان)
 -2خدمات یا محصوالت:خدمات

-3

موقعیت:منطقه یا شهرک صنعتی :

خارج از شهرک با ذکر نام...............

محور اصفهان -شیراز

 -4شرح مختصریاز ویژگی های منحصر بفرد طرح:این پروژه شامل احداث 130کیلومتر آزادراه حدفاصل گردنه الشتر تا امین آباد می باشد که
قسمتی از آزاد راه اصفهان به شیراز می باشدکه با احداث این آزاد راه مدت زمان اصفهان به سمت شیراز 2ساعت کاهش خواهد یافت و از
دالیل توجیهی آن تکمیل کریدور شمال -جنوب کشور ،ایمنی وسهولت تردد،کاهش مدت زمان سفر وکاهش سوخت می باشد.

 -1-5ظرفیت ساالنه طرح:

-5

تأسیس:

 -6نوع پروژه:

....................



 -2-5پیش بینی اشتغال:
نیمه تمام



 230نفربه طور دائم

توسعه 

سایر با ذکر نام ..................

 -7وضعیت پروژه از حیث پیشرفت فیزیکی .................... :درصد
بله

خیر



-8

آیا زمین مورد نیاز تهیه شده است؟

-9

آیا مجوزهای قانونی( مجوز تأسیس ،مشارکت خارجی،محیط زیست).....،اخذ شده است؟

بله



خیر

ب) ساختار مالی طرح
میزان کل سرمایه گذاری طرح (یورو)

شرح
سرمایه ثابت

49736942

سرمایه در گردش

1492165

سرمایه کل

51228947

میزان کل سرمایه گذاری انجام شده تا کنون

-1

نرخ بازدهی داخلی%32درصد (برآورد کارشناسی)

-2

مدت بازگشت سرمایه4سال(برآورد کارشناسی)

-3

میزان تولید در نقطه سر به سر  %41درصد

-4

درآمد پیش بینی شده ساالنه طرح (با حداکثر ظرفیت تولید) 21000000یورو

-5

هزینه متغیر پیش بینی شده ساالنه طرح (با حداکثر ظرفیت تولید) 3730291یورو

ج)

اطالعات عمومی:

-1

نام(اشخاص حقیقی/حقوقی):اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان

-2

نام شرکت:

-3

شهرستان :

اصفهان

مبلغ

منبع تأمین اعتبار

آدرس کامل :اصفهان-اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان

031-36689681

فاکس031-36684950:

-4

تلفن:

-5

ایمیل:

-6

ساختارمالکیت:

-7

مدارک زیر را در صورت موجود بودن ضمیمه کنید .مجوزهای قانونی(مجوز تأسیس ،مشارکت خارجی ،محیط زیست).... ،

وب سایتwww.isfrud.ir :

بخش عمومی
مشارکت



بخش خصوصی 
واگذاری طرح

-8

نحوه سرمایه گذاری:

-9

در صورت مشارکتی بودن سرمایه گذاری منبع تأمین مالی بخش داخلی ذکر گردد.

سایر
سایر با ذکر نام........................... :
............................................

نام و نام خانوادگی و سمت تکمیل کننده فرم .:حجت اله غالمی – مدیرکل راه وشهرسازی استان

(یورو)

