خالصه مشخصات پروژه
معرفي پروژه:

 .1عنوان پروژه :احداث سیستم حمل و نقل انبوه بر ریلی تراموا شهر رشت
زیر بخش :عمومی

 .2بخش :خدمات
 .3تولیدات  /خدمات :خدمات حمل و نقل
 .4محل:
منطقه آزاد 

منطقه ويژه اقتصادي 

محل اصلي 

شهرك صنعتي 

 .5مشخصات پروژه( :خالصه فرآيند اجراي پروژه ،سابقه اجراي طرح ،ميزان اشتغالزايي)
اجراي سيستم حمل و نقل انبوه بر تراموا و شبکه پشتيبان سبب بهبود پوشش سامانه حمل ونقل همگاني به ميززان  %71در شزبکه
معابر شهري رشت و افزايش سهم جابجايي حمل ونقل انبوه بر به  %22خواهد شد.
سرفاصله طراحي براي ارايه خدمت با در نظر گرفتن ناوگان رزو دائمي ناوگان در شبکه معزابر  6دقيقزه در سزا ت اوخ خواهزد بزود.
سرفاصله طراحي در بازه زماني غيراوخ  72دقيقه در نظر گرفته ميشود.
برآورد ميشود ظرفيت جابجايي خط در يک روز بالغ بر  700111سفر و ميزان تبادالت با سيستمهاي فيدر بزالغ بزر  11111سزفر
باشد.
طول مسير 1/71 :کيلومتر  ،طول مسير يک خطه  9/6کيلومتر  ،طول مسير دوخط 8/9 :کيلومتر  ،تعداد کل ايستگاهها:
 21ايستگاه  2 ،ترمينال  78 ،ايستگاه مياني  ،تعداد قطارها 70 :رام سه واگنه .

 .6ظرفیت ساالنه :تعداد تقریبی  55میلیون سفر

وضعيت پروژه:

 .7دسترسی به مواد اولیه محلی /داخلی.
 .8بازار فروش:
سهم بازار داخلي )%( 711
سهم بازار خارجي )%( ---.
 .9دوره ساخت 3 :سال
 .15وضعیت پروژه :در حال مطالعات امکانسنجی
-

موجود بودن مطالعات پيش امکانسنجي
فراهم شدن زمين مورد نياز
مجوز قانوني (جواز تأسيس ،سهم ارز ،محيط زيست و غيره)
توافقنامه همکاري منعقد با سرمايه گذار محلي /خارجي
قرارداد تامين مالي منعقد
قراردادهاي منعقد با پيمانکار (پيمانکاران) داخلي/خارجي
تأسيسات زيربنايي (برق ،آب ،وسايل ارتباطي ،سوخت ،راه)... ،
ليست دانش فني و دستگاهها و تجهيزات مانند فروشنده /سازنده مشخص
قرارداد منعقد شده براي خريد دستگاهها ،تجهيزات و دانش فني

بلي
بلي□
بلي□
بلي□
بلي □
بلي□
بلي□
بلي□
بلي□

خير□
خير
خير
خير
خير
خير
خير
خير
خير

ساختار مالي:

 .11جدول مالی:
ارز مورد نياز
(ميليون يورو)

ميزان سرمايهگذاري (ريالي)
تعريف

ميليون ريال

سرمايه ثابت

77011

سرمايه در گردش

---

سرمايه کل

77011

-

نرخ

معادل با ميليون يورو

ارزش تجهيزات و ماشين آالت خارجي مورد نياز( .......................... :ميليون يورو)
ارزش تجهيزات و ماشين آالت داخلي مورد نياز( ............................ :ميليون يورو)
ارزش دانش فني خارجي مورد نياز( ............................. :ميليون يورو)
ارزش دانش فني داخلي مورد نياز( ............................... :ميليون يورو)
ارزش حال خالص (( ......................... :)NPVيورو)
نرخ بازگشت داخلي ()%( ............... :)IRR

 دوره زماني بازگشت سرمايه (( ................. :)PPسال) .12نوع پروژه:

تشکيل 

گسترش و توسعه 

 .13اطالعات عمومی:
 مشخصات شرکت: نام (اشخاص حقوقي/حقيقي): نام شرکت: آدرس: تلفن: -ايميل:

 فاکس: -وب سايت:

 شركت مؤسس (محلی):بخش خصوصي 

بخش مومي 

در صورت داشتن هر یك از اطالعات زیر تکمیل و ارسال گردد.
 مطالعات پيش امکان سنجي  مطالعات امکان سنجي  -مجوزهاي قانوني (جواز تأسيس ،سهم ارز ،محيط زيست و  )...

ساير 

مبلغ کل
(ميليون يورو)

