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 طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر با راه آهن

 اهداف طرح

 ه آهن، كاهش مصرف سوخت و كاهش آلودگي هاي محيطي متناظر با جابجايي بار و مسافرتوسعه حمل و نقل بار و مسافر با را

 شرح کلی طرح

موانع توليد رقابت پذير و  قانون رفع و 12مسافري طبق ماده  طرح توسعه حمل و نقل ريلي با هدف گسترش ناوگان ريلي در بخشهاي باري و

به  2/10/94مورخ  283968و اصالحيه آن به شماره  17/12/93مورخ  162587شماره  و طي مصوبه 1394ارتقا نظام مالي كشور مصوب سال 

 باشد.مي 1402ميليارد دالر و مدت اجراي آن تا پايان سال  7تصويب شوراي اقتصاد رسيده است. ميزان سرمايه گذاري كل اجراي طرح حدود 

 اهم اقدامات انجام شده

 ها و اسناد حقوقیقرارداد نامه،تهیه وتدوين نمونه تفاهم

  مصوبات و اصالحيه هاي شوراي اقتصاد  اخذ 

 شركت ملي نفت ايران اخذ مصوبات هيئت مديره 

  قرارداد شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران  با سرمايه گذار عامل صرفه جوييتهيه نمونه 

  سوختموافقت نامه راه آهن جمهوري اسالمي ايران با شركت بهينه سازي مصرف تهيه نمونه 

 آهن با سرمايه گذار عامل صرفه شركت راه شركت ملي نفت ايران بر روي ويرايش نهايي قرارداد و امور حقوقي اخذ تاييديه مديريت امور مالي

 جويي

 سازي  شركت بهينهآهن با نامه شركت راهشركت ملي نفت ايران بر روي ويرايش نهايي موافقت و امور حقوقي اخذ تاييديه مديريت امور مالي

 مصرف سوخت

 های همکاری و قراردادهانامهتفاهم

 )انجام مذاكرات جهت امضاي پيش نويس قرارداد في ما بين شركت راه آهن ج.ا.ا و سرمايه گذار عامل صرفه جويي)دو فقره قرارداد 

 امضاي موافقت نامه  في ما بين  شركت راه آهن ج.ا.ا و شركت بهينه سازي مصرف سوخت 

 42.87دستگاه واگن باري به مبلغ  200آهن حمل و نقل جهت تامين آهن جمهوري اسالمي وشركت راهبين شركت راهماي عقد قرارداد ف 

 ميليارد تومان

  آهنجويي با راهواگن باري لبه بلند عامل صرفه 200قرارداد تأمين اخذ مصوبه هيت مديره شركت بهينه سازي جهت اجرايي سازي 

 آهن از امور حقوقي شركت بهينه جويي با راهواگن باري لبه بلند عامل صرفه 200قرارداد تأمين  شماره يک موضوع اخذ موافقت نامه اجرايي

 سازي

 واگن باري لبه بلندبه شركت راه آهن ج.ا.ا 200موضوع قرارداد تأمين  نقل( آهن حمل و)شركت راه  ابالغ موافقت نامه اجرايي شماره يک 
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 حاسبه تحقق صرفه جويی هامی و صحه گذاری جهت ايجاد نظام اندازه گیر

  ،آهن جمهوري اسالمي ايرانابالغ به شركت راهو  گذاريگيري و صحهطرح اندازه و نهايي سازي تدوين تهيه 

   ،سالمي ايرانجمهوري ا آهنو ابالغ به شركت راه آهن راه با اطالعات تبادل نحوه وي دادها ارتباط دستورالعمل و نهايي سازي تدوينتهيه 

 ” سمابه“فرآيندها و دستورالعمل های مورد نیاز و طراحی سامانه  تدوين  

 نقشه فرايندي زير سامانه ي كاري وهاطراحي، تدوين و تاييد گردش 

 ل ها و ساير مستندات مربوط به سامانهارتاببررسي نيازمندي هاي عملکردي، ك 

 برگزاري جلسات تست پذيرش بخش هايي از سامانه 

 راقداماتياس

 ايآهن و نحوه تبادل دادهبررسي وب سرويس اختصاص داده شده راه 

 پيگيري جهت اعمال موارد خواسته شده و تحويل نهايي زيرسامانه ريلي 

 اقالم اطالعاتي مورد  تعيين شماره حساب جهت واريز هزينه پايش و صحه گذاري،رويه مالي،و پيگيري هاي الزم در خصوص  انجام مکاتبات

 ياز و ضمائم قرارداد سرمايه گذاري در طرح ن

   جويي واگن باري لبه بلند عامل صرفه 800جمع آوري نظرات امور حقوقي و واحد فني و اندازه گيري و صحه گذاري درخصوص قرارداد تأمين

 آهن به همراه ضمائم مربوطه و اعالم عدم شمول و عودت آن به راه آهن ج.ا.ابا راه

  آهن به همراه جويي با راهواگن باري لبه بلند عامل صرفه 400امور مالي و حقوقي و واحد فني درخصوص  قرارداد تأمين  آوري نظراتجمع

 ضمائم مربوطه و اعالم اصالحات مورد نياز به شركت  راه آهن ج.ا.ا 

  آهن به همراه جويي با راهندار عامل صرفهواگن باري مخز 100جمع آوري نظرات امور مالي و حقوقي و واحد فني درخصوص  قرارداد تأمين

 ضمائم مربوطه و اعالم اصالحات مورد نياز به شركت  راه آهن ج.ا.ا 

  پيگيري در خصوص ارسال مدارک اصالح شده سرمايه گذاران عامل صرفه جويي )شركت توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان و شركت ريل

 پرداز سير(

 ري و صحه گذاري موضوع قرارداد شركت راه آهن حمل و نقلپيگيري جهت اجراي طرح اندازه گي 

  ماه و ارسال آن به واحد اندازه گيري  3به تفکيک  96و عملکرد سال  95دريافت گزارش عملکرد راه آهن شامل عملکرد سه ماهه آخر سال

 و صحّه گذاري

 ششمين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل ريلي انجام اقدامات و هماهنگي هاي الزم در خصوص تهيه بروشور و بنر جهت شركت در 

 ( 1خرداد الي  29شركت در ششمين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل ريلي )تيرماه 

 شهر جديد با شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد  10اي پيگيري و انجام مکاتبات در خصوص تعيين تکليف وضعيت قطارهاي حومه

 آهن ج.ا.او شركت راه

 بلند  متعلق به شركت ريل پرداز سير و ارسال مدارک و قرارداد آن به دستگاه واگن باري لبه 50و بررسي قرارداد و مدارک خريد  دريافت

 واحدهاي مالي و حقوقي جهت بررسي و اخذ نظريات
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 پيگيري 97ش واگن در سال آهن در خصوص امور اجرايي طرح توسعه حمل و نقل ريلي، ارائه برنامه افزايبرگزاري جلسه با شركت راه ،

ها بر روي طرح اي و لکوموتيو، بررسي اثرات تحريمآهن، طرح قطارهاي حومهشركت راه 12، معرفي تيم اختصاصي ماده 96قراردادهاي سال 

 ريلي و ...

 و نهايي سازي آنهازمانبندي، ساختار شکست كار، فرآيند اجراي و ... طرح ريلي برگزاري جلسات بحث و بررسي در خصوص برنامه 

  سازي كوثر( بلند  متعلق به شركت تجارت كوشش سپاهان )خريد از واگندستگاه واگن باري لبه 50دريافت و بررسي قرارداد و مدارک خريد

 و ارسال مدارک و قرارداد آن به واحدهاي مالي و حقوقي جهت بررسي و اخذ نظريات

  سازي بر متعلق به شركت تجارت كوشش سپاهان )خريد از واگنستگاه واگن باري باالستد 75دريافت و بررسي قرارداد و مدارک خريد

 كوثر( و ارسال مدارک و قرارداد آن به واحدهاي مالي و حقوقي جهت بررسي و اخذ نظريات

  خريد از آروين تبريز( و بلند  متعلق به شركت تجارت كوشش سپاهان دستگاه واگن باري لبه 50دريافت و بررسي قرارداد و مدارک خريد(

 ارسال مدارک و قرارداد آن به واحدهاي مالي و حقوقي جهت بررسي و اخذ نظريات

  دستگاه واگن باري لبه بلند شركت ريل پرداز سير به همراه  50آوري نظرات امور مالي و حقوقي و واحد فني درخصوص  قرارداد تأمين جمع

 گذار از به شركت  راه آهن ج.ا.ا جهت اعالم به سرمايهضمائم مربوطه و اعالم اصالحات مورد ني

  آهن شركت راه 12پيگيري در خصوص معرفي تيم اختصاصي ماده 

 ( تهيه و تدوين شرح خدمات مديريت طرحMCدر خصوص طرح توسعه حمل و نقل ريلي بار و مسافر ) 

  پيگيري در خصوص معرفي نمايندگان بخشM&V نآهجهت استقرار در شركت راه 

 

 


