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طزح تَسعِ حول ٍ ًقل بار ٍ هسافز با راُ آّي 

 اّداف طزح

 تَسؼِ حول ٍ ًقل ثبر ٍ هسبفز ثب راُ آّي، كبّص هصزف سَخت ٍ كبّص آلَدگي ّبي هحيطي هتٌبظز ثب جبثجبيي ثبر ٍ هسبفز

 شزح کلی طزح

 قبًَى رفغ ٍ هَاًغ تَليذ 12طزح تَسؼِ حول ٍ ًقل ريلي ثب ّذف گستزش ًبٍگبى ريلي در ثخطْبي ثبري ٍ هسبفزي طجق هبدُ 

 ٍ اصالحيِ آى ثِ ضوبرُ 17/12/93 هَرخ 162587 ٍ طي هصَثِ ضوبرُ 1394رقبثت پذيز ٍ ارتقب ًظبم هبلي كطَر هصَة سبل 

 هيليبرد دالر ٍ 7هيشاى سزهبيِ گذاري كل اجزاي طزح حذٍد .  ثِ تصَيت ضَراي اقتصبد رسيذُ است2/10/94 هَرخ 283968

 . هيجبضذ1402هذت اجزاي آى تب پبيبى سبل 

 اّن اقداهات اًجام شدُ

 تْیِ ٍتدٍيي ًوًَِ تفاّوٌاهِ، قزاردادّا ٍ اسٌاد حقَقی

  اخذ  هصَثبت ٍ اصالحيِ ّبي ضَراي اقتصبد 

 اخذ هصَثبت ّيئت هذيزُ ضزكت هلي ًفت ايزاى 

 تْيِ ًوًَِ قزارداد ضزكت راُ آّي جوَْري اسالهي ايزاى  ثب سزهبيِ گذار ػبهل صزفِ جَيي 

 تْيِ ًوًَِ هَافقت ًبهِ راُ آّي جوَْري اسالهي ايزاى ثب ضزكت ثْيٌِ سبسي هصزف سَخت 

  ِاخذ تبييذيِ هذيزيت اهَر هبلي ٍ اهَر حقَقي ضزكت هلي ًفت ايزاى ثز رٍي ٍيزايص ًْبيي قزارداد ضزكت راّآّي ثب سزهبي

 گذار ػبهل صزفِ جَيي

  اخذ تبييذيِ هذيزيت اهَر هبلي ٍ اهَر حقَقي ضزكت هلي ًفت ايزاى ثز رٍي ٍيزايص ًْبيي هَافقتٌبهِ ضزكت راّآّي ثب

 ضزكت ثْيٌِ سبسي هصزف سَخت

 تفاّوٌاهْْای ّوکاری ٍ قزاردادّا

 دٍ فقزُ )ا ٍ سزهبيِ گذار ػبهل صزفِ جَيي.ا.اًجبم هذاكزات جْت اهضبي پيص ًَيس قزارداد في هب ثيي ضزكت راُ آّي ج

 (قزارداد

 ا ٍ ضزكت ثْيٌِ سبسي هصزف سَخت.ا.اهضبي هَافقت ًبهِ  في هب ثيي  ضزكت راُ آّي ج 

  دستگبُ ٍاگي ثبري ثِ 200ػقذ قزارداد في هبثيي ضزكت راّآّي جوَْري اسالهي ٍضزكت راّآّي حول ٍ ًقل جْت تبهيي 

  هيليبرد ريبل428.7هجلؾ 

  ٍاگي ثبري لجِ ثلٌذ ػبهل صزفْجَيي ثب 200اخذ هصَثِ ّيت هذيزُ ضزكت ثْيٌِ سبسي جْت اجزايي سبسي قزارداد تأهيي 

 راّآّي
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  ٍاگي ثبري لجِ ثلٌذ ػبهل صزفْجَيي ثب راّآّي اس اهَر حقَقي 200اخذ هَافقت ًبهِ اجزايي ضوبرُ يک هَضَع قزارداد تأهيي 

 ضزكت ثْيٌِ سبسي

  ٍاگي ثبري لجِ ثلٌذثِ ضزكت 200هَضَع قزارداد تأهيي  (ضزكت راُ آّي حول ٍ ًقل)اثالؽ هَافقت ًبهِ اجزايي ضوبرُ يک 

 ا.ا.راُ آّي ج

  دستگبُ ٍاگي ثبري 175ػقذ قزارداد في هبثيي ضزكت راّآّي جوَْري اسالهي ٍضزكت تجبرت كَضص سپبّبى جْت تبهيي 

   هيليبرد ريبل450.412ثِ هجلؾ 

  ٍاگي ثبري لجِ ثلٌذ ػبهل صزفْجَيي ثب 175اخذ هصَثِ ّيت هذيزُ ضزكت ثْيٌِ سبسي جْت اجزايي سبسي قزارداد تأهيي 

 راّآّي

 

 ايجاد ًظام اًداسُ گیزی ٍ صحِ گذاری جْت هحاسبِ تحقق صزفِ جَيی ّا

 اثالؽ ثِ ضزكت راّآّي جوَْري اسالهي ايزاى  تْيِ، تذٍيي ٍ ًْبيي سبسي طزح اًذاسّگيزي ٍ صحْگذاري ٍ 

  اثالؽ ثِ ضزكت راّآّي جوَْري آّي راُ ثب اطالػبت تجبدل ًحَُ ٍي دادّب ارتجبط دستَرالؼول تْيِ، تذٍيي ٍ ًْبيي سبسي ٍ 

 اسالهي ايزاى

  ٍاگي ثبري هتؼلق ثِ ضزكت راُ آّي حول ٍ ًقل 54اًجبم ثبسديذ ضزٍع ثْزُ ثزداري  

”  بْسوا“ فزآيٌدّا ٍ دستَرالعول ّای هَرد ًیاس ٍ طزاحی ساهاًِ تدٍيي  

 ي كبري ٍ ًقطِ فزايٌذي سيز سبهبًِ ّبطزاحي، تذٍيي ٍ تبييذ گزدش 

 ًِثزرسي ًيبسهٌذي ّبي ػولکزدي، كبرتبثل ّب ٍ سبيز هستٌذات هزثَط ثِ سبهب 

 ًِثزگشاري جلسبت تست پذيزش ثخص ّبيي اس سبهب 

 راقداهاتیسا

 ثزرسي ٍة سزٍيس اختصبظ دادُ ضذُ راّآّي ٍ ًحَُ تجبدل دادّبي 

 پيگيزي جْت اػوبل هَارد خَاستِ ضذُ ٍ تحَيل ًْبيي سيزسبهبًِ ريلي 

  اًجبم هکبتجبت ٍ پيگيزي ّبي السم در خصَظ رٍيِ هبلي،تؼييي ضوبرُ حسبة جْت ٍاريش ّشيٌِ پبيص ٍ صحِ گذاري، اقالم

 اطالػبتي هَرد ًيبس ٍ ضوبئن قزارداد سزهبيِ گذاري در طزح 

  ٍاگي ثبري لجِ ثلٌذ 800 جوغ آٍري ًظزات اهَر حقَقي ٍ ٍاحذ فٌي ٍ اًذاسُ گيزي ٍ صحِ گذاري درخصَظ قزارداد تأهيي 

 ا.ا.ػبهل صزفْجَيي ثب راّآّي ثِ ّوزاُ ضوبئن هزثَطِ ٍ اػالم ػذم ضوَل ٍ ػَدت آى ثِ راُ آّي ج

  ٍاگي ثبري لجِ ثلٌذ ػبهل صزفْجَيي ثب 400جوغ آٍري ًظزات اهَر هبلي ٍ حقَقي ٍ ٍاحذ فٌي درخصَظ  قزارداد تأهيي 

 ا .ا.راّآّي ثِ ّوزاُ ضوبئن هزثَطِ ٍ اػالم اصالحبت هَرد ًيبس ثِ ضزكت  راُ آّي ج
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  ٍاگي ثبري هخشًذار ػبهل صزفْجَيي ثب 100جوغ آٍري ًظزات اهَر هبلي ٍ حقَقي ٍ ٍاحذ فٌي درخصَظ  قزارداد تأهيي 

 ا .ا.راّآّي ثِ ّوزاُ ضوبئن هزثَطِ ٍ اػالم اصالحبت هَرد ًيبس ثِ ضزكت  راُ آّي ج

  ضزكت تَسؼِ حول ٍ ًقل ريلي پبرسيبى ٍ )پيگيزي در خصَظ ارسبل هذارک اصالح ضذُ سزهبيِ گذاراى ػبهل صزفِ جَيي

 (ضزكت ريل پزداس سيز

 پيگيزي جْت اجزاي طزح اًذاسُ گيزي ٍ صحِ گذاري هَضَع قزارداد ضزكت راُ آّي حول ٍ ًقل 

  هبُ ٍ ارسبل آى ثِ 3 ثِ تفکيک 96 ٍ ػولکزد سبل 95دريبفت گشارش ػولکزد راُ آّي ضبهل ػولکزد سِ هبِّ آخز سبل 

 ٍاحذ اًذاسُ گيزي ٍ صحِّ گذاري

  ٍ اًجبم اقذاهبت ٍ ّوبٌّگي ّبي السم در خصَظ تْيِ ثزٍضَر ٍ ثٌز جْت ضزكت در ضطويي ًوبيطگبُ ثيي الوللي حول

 ًقل ريلي

  ( تيزهب1ُ خزداد الي 29)ضزكت در ضطويي ًوبيطگبُ ثيي الوللي حول ٍ ًقل ريلي 

  اي ِ  ضْز جذيذ ثب ضزكت هبدر تخصصي ػوزاى 10پيگيزي ٍ اًجبم هکبتجبت در خصَظ تؼييي تکليف ٍضؼيت قطبرّبي حَه

ُ آّي ج  ا.ا.ضْزّبي جذيذ ٍ ضزكت را

  ثلٌذ  هتؼلق ثِ ضزكت ريل پزداس سيز ٍ ارسبل هذارک ٍ    دستگبُ ٍاگي ثبري لج50ِدريبفت ٍ ثزرسي قزارداد ٍ هذارک خزيذ

 قزارداد آى ثِ ٍاحذّبي هبلي ٍ حقَقي جْت ثزرسي ٍ اخذ ًظزيبت

  آّي در خصَظ اهَر اجزايي طزح تَسؼِ حول ٍ ًقل ريلي، ارائِ ثزًبهِ افشايص ٍاگي در سبل ُ ، 97ثزگشاري جلسِ ثب ضزكت را

ِ اي ٍ لکَهَتيَ، ثزرسي 12، هؼزفي تين اختصبصي هبدُ 96پيگيزي قزاردادّبي سبل  ُ آّي، طزح قطبرّبي حَه  ضزكت را

 ...اثزات تحزين  ّب ثز رٍي طزح ريلي ٍ 

  ٍ سهبًجٌذي، سبختبر ضکست كبر، فزآيٌذ اجزاي ِ طزح ريلي ٍ ًْبيي سبسي ... ثزگشاري جلسبت ثحث ٍ ثزرسي در خصَظ ثزًبه

 آًْب

  خزيذ اس )ثلٌذ  هتؼلق ثِ ضزكت تجبرت كَضص سپبّبى    دستگبُ ٍاگي ثبري لج50ِدريبفت ٍ ثزرسي قزارداد ٍ هذارک خزيذ

 ٍ ارسبل هذارک ٍ قزارداد آى ثِ ٍاحذّبي هبلي ٍ حقَقي جْت ثزرسي ٍ اخذ ًظزيبت (ٍاگي سبسي كَثز

  خزيذ اس ) دستگبُ ٍاگي ثبري ثبالست ثز هتؼلق ثِ ضزكت تجبرت كَضص سپبّبى 75دريبفت ٍ ثزرسي قزارداد ٍ هذارک خزيذ

 ٍ ارسبل هذارک ٍ قزارداد آى ثِ ٍاحذّبي هبلي ٍ حقَقي جْت ثزرسي ٍ اخذ ًظزيبت (ٍاگي سبسي كَثز

  خزيذ اس )ثلٌذ  هتؼلق ثِ ضزكت تجبرت كَضص سپبّبى    دستگبُ ٍاگي ثبري لج50ِدريبفت ٍ ثزرسي قزارداد ٍ هذارک خزيذ

 ٍ ارسبل هذارک ٍ قزارداد آى ثِ ٍاحذّبي هبلي ٍ حقَقي جْت ثزرسي ٍ اخذ ًظزيبت (آرٍيي تجزيش

  دستگبُ ٍاگي ثبري لجِ ثلٌذ ضزكت ريل 50جوغ آٍري ًظزات اهَر هبلي ٍ حقَقي ٍ ٍاحذ فٌي درخصَظ  قزارداد تأهيي 

ِ گذار .ا.پزداس سيز ثِ ّوزاُ ضوبئن هزثَطِ ٍ اػالم اصالحبت هَرد ًيبس ثِ ضزكت  راُ آّي ج  ا جْت اػالم ثِ سزهبي

  ُآّي 12پيگيزي در خصَظ هؼزفي تين اختصبصي هبد ُ   ضزكت را

  تْيِ ٍ تذٍيي ضزح خذهبت هذيزيت طزح(MC) در خصَظ طزح تَسؼِ حول ٍ ًقل ريلي ثبر ٍ هسبفز 
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  پيگيزي در خصَظ هؼزفي ًوبيٌذگبى ثخصM&Vآّي ُ   جْت استقزار در ضزكت را

 اًجبم ثبسديذ پيص اس ثْزُ ثزداري اس ٍاگي ّبي ضزكت تجبرت كَضص سپبّبى ٍ ريل پزداس سيز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


