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طرح توسعه حول و نقل هسافر با قطار شهری در تهراى و هشت کالى شهر
اهداف کالى طرح

ّذف اس اجزای ایي عزح بهبود و ارتقاي حمل و نقل مسافر درون شهري ،دستيابي به اهداف قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت
مصرف سوخت ،کاهش مصرف سوخت و آلودگيهاي محيطي متناظر با آن ميباشد.
شرح کلی طرح
بب تَجِ بِ هصَبِ ضَرای اقتصبد ،سقف تؼْذ دٍلت درخصَظ ببسپزداخت سزهبیِ گذاریّبی صَرت گزفتِ در پزٍصُّبیی كِ
قزارداد آًْب بِ تبییذ ٍسارت ًفت رسیذُ ٍ بِ بْزُ بزداری رسیذُ ببضٌذ ،هتٌبسب بب تؼذاد سفزّبی اضبفی اس عزیق ٍاگيّبی جذیذ،
بِ صَرت تجوؼی در تْزاى ٍ كالًطْزّب ،حذاكثز  2/6هیلیبرد دالر ٍ یب هؼبدل ریبلی آى بِ ًزخ رسوی ارس اػالهی ببًك هزكشی
جوَْری اسالهی ایزاى خَاّذ بَد .عَل هذت اجزای ایي عزح در تْزاى  10سبل (تب پبیبى سبل  ٍ )1409در كالًطْزّب  15سبل
(تب پبیبى سبل  )1414پس اس ضزٍع بِ كبر ٍاگيّبی جذیذ هیببضذ.
ببسپزداخت صزفِجَیی ًبضی اس افشایص سفز در ّز سبل ًسبت بِ سبل هبٌب (  )1396هتٌبسب بب سفزّبی اضبفی اس عزیق ٍاگيّبی
جذیذ ،بِ هیشاى  9/8سٌت بِ اسای ّز سفز ،بب اػالم سزهبیِگذار ػبهل صزفِجَیی ،تبییذ ضْزداری تْزاى ٍ سبیز كالًطْزّب ٍ تبییذ
ًْبیی ٍسارت ًفت (اس عزیق سبهبًِ پبیص ٍ ًظبرت بز اجزای عزح) اس سَی ضزكت هلی ًفت ایزاى اس هحل هٌببغ ًبضی اس صبدرات
سَخت صزفِجَیی ضذُ ،اس عزیق ضْزداری تْزاى ٍ سبیز كالًطْزّب بِ سزهبیِگذار ػبهل صزفِجَیی عزف قزارداد پزداخت
خَاّذ ضذ.

اهن اقداهات انجام شده
 اخذ هصَبِ ضَرای اقتصبد
 اخذ هصَبِ ّیئت هذیزُ ضزكت هلی ًفت ایزاى
 تْیِ پیص ًَیس قزارداد ٍ هَافقت ًبهِ هزبَط بِ عزح ٍ اخذ تبییذیِ هبلی ٍ حقَقی ضزكت هلی ًفت ایزاى بزای ًوًَِ
قزاردادّب ٍ ارسبل بِ ّیبت هذیزُ ضزكت هلی ًفت ایزاى
 بزگشاری جلسِ بب ًوبیٌذگبى  8كالًطْز در تْزاى ٍ هؼزفی عزح
 اهضب تفبّن ًبهِ ّوکبری بب ضْزداری تْزاى جْت ٍرٍد ّشار دستگبُ ٍاگي جذیذ بِ ًبٍگبى هتزٍ تْزاى
 ارسبل هذارک ضخصیت حقَقی ضزكتْبی قغبر ضْزی ضْزّبی اصفْبى جْت  20دستگبُ ٍاگي هسبفزبزی ،قن  25دستگبُ
ٍاگي هسبفزبزی ،تبزیش 40دستگبُ ٍاگي هسبفزبزی بِ ٍاحذ حقَقی ضزكت جْت اًؼقبد قزارداد
 دریبفت اعالػبت هَرد ًیبس عزح هتزٍ اس كالًطْز ّبی هطْذ ،ضیزاس ،اصفْبى ٍ تبزیش جْت تؼییي خظ هبٌب
 اػالم آهبدگی ضْزداری ّبی تْزاى ،هطْذ ،تبزیش ٍ ضیزاس جْت اًؼقبد قزارداد بزای تؼذاد  79دستگبُ ٍاگي ٍارد ضذُ در سبل
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 اػالم آهبدگی ضْزداری ّبی تْزاى ،هطْذ ،تبزیش ،ضیزاس بزای اًؼقبد قزارداد  158دستگبُ در سِ هبِّ اٍل سبل 97
 پیگیزی تبییذ ًوًَِ قزاردادّب
 تْیِ ٍ ًْبیی سبسی پیص ًَیس رٍش اًذاسُ گیزی ٍ صحِ گذاری )(M&V
 تْیِ پیص ًَیس فزآیٌذ اجزای عزح

