
و تهران در شهري مسافر قطار با مسافر نقل و حمل توسعه

كالنشهر هشت

سازي بهينه شركت
سوخت مصرف

ماه 1396بهمن



وآييننامهاجراييآن12معرفيماده

:هدف
اجرايي دستگاههاي براي مناسب قانوني بستر و(ايجاد نيرو نفت، منظـور...)وزارتخانههاي به

كالن سطح در آب و انرژي صرفهجويي زمينه در سرمايهگذاري جذب و حمايت

:كاربرددامنه

2

:كاربرددامنه
ميگـردد/طرحها سبب زير طرق از يكي به را هزينه كاهش يا درآمد افزايش كه .پروژههايي

طرحهاي از انرژينمونهاي انرژيحوزه استحوزه شده عنوان يك هر .براي
نهادهها� مصرف در نهادههاصرفهجويي مصرف در از(صرفهجويي اسـتفاده توسعه و انرژي مصرف بهينهسازي طرحهاي

تجديدپذير )انرژيهاي
هزينهها�� و تلفات هزينههاكاهشهدررفت، و تلفات باال(كاهشهدررفت، راندمان با نيروگاه احداث )طرحهاي
خدمات� و كاالها توليد خدماتافزايش و كاالها توليد نفـت(افزايش توليد ظرفيت افزايش شامل گازي و نفت طرحهاي

گازي ميعانات و گاز )خام،



ماده در مندرج موارد مادهاهم در مندرج موارد و1212اهم پذير رقابت توليد موانع رفع وقانون پذير رقابت توليد موانع رفع قانون
كشور مالي نظام كشورارتقاي مالي نظام ارتقاي
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شهري• درون مسافر نقل و حمل ارتقاي و حمـلبهبود توسعه با
ريلي نقل و

مـديريت• و عمومي نقل و حمل توسعه قانون اهداف به دستيابي
خت ف

طرح اهداف

سوخت مصرف
متناظر• محيطي آلودگيهاي و سوخت مصرف كاهش



و� تهـران متـرو بـرداي بهـره قطارشـهريشركت شـركتهـاي
مشـهد، كرمانشـاه، اهـواز، شـيراز، تبريز، اصفهان، كالنشهرهاي

قم و كرج
ا� كتهاي فهجهش ل عا گذا

طرح ذينفعان

سرماي� صرفهجوييهشركتهاي عامل گذار
توليدكننده� تجهيزات/شركتهاي و لوازم تامينكننده
صحهگذاري� و اندازهگيري بازرسي، ناظر شركتهاي
نفت� وزارت
كالنشهرشهرداري� هشت و تهران هاي



تعداد• طرح اين جديددر واگن دستگاه هزار در(دو دستگاه هزار

كالنشهرها در دستگاه هزار و سال)تهران 1400الي1396هايطي

شد خواهد اضافه كالنشهرها و تهران متروي ناوگان .به

اد اقت ا ش ه ا ق طا د د اگ تگا د هزا د د ه نا

طرح اجرايي مشخصات

اقتصاد شوراي مصوبه با مطابق جديد واگن دستگاه هزار دو ورود برنامه
در شده اضافه واگن تعداد
كالنشهر هشت در سال

در شده اضافه واگن تعداد
تهران در سال

سال

115 115 1396
250 250 1397
235 235 1398
200 200 1399
200 200 1400
1000 1000 جمع



• اضافي9.8 سفر هر تحقق با سنت
• روز در واگن هر توسط شده جابجا مسافر تعداد 3974برآور

• دالر142148
تهران

واگن يك از حاصل صرفهجويي سالبرآورد شورايدر مصوبه مطابق
افتصاد

• اضافي9.8 سفر هر تحقق با سنت
• روز در واگن هر توسط شده جابجا مسافر تعداد 2200برآور

• دالر78863

هشت
كالنشهر



قـرارداد كه پروژههايي در گرفته صورت گذاريهاي سرمايه بازپرداخت
باشـند، رسـيده بـرداري بهـره بـه و رسيده نفت وزارت تاييد به آنها
ميزان به جديد، واگنهاي طريق از اضافي سفرهاي تعداد با متناسب

دولت تعهد سقف

و9.8 ــران ته در ــي تجمع ــورت ص ــه ب ــفر، س ــر ه ازاي ــه ب ــنت س
حداكثر دالر2.6كالنشهرها، و1.42(ميليارد تهـران در دالر ميليارد

كالنشهرها1.18 در دالر رسمي)ميليارد نرخ به آن ريالي معادل يا و
بود خواهد ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك اعالمي .ارز



جويي صرفه ميزان برآورد و تهران در طرح اجرايي مشخصات

مقدار طرح مشخصات

سال10 بازپرداخت زمان واگن(مدت هر ازاي )به

دالر1.421 ميليارد بازپرداخت دورهسقف طول )1396-1409(طرحاجرايدر

بنزين9.49 ليتر ميليارد

دورهميزان طول در مترمكعب4.09طرحاجرايصرفهجويي CNGميليارد

گازوئيل0.406 ليتر ميليارد

كربن25.7 معادل تن ميليون انتشار دورهكاهش طول در گلخانهاي طرحاجرايگازهاي



جويي صرفه ميزان برآورد و كالنشهرها در طرح اجرايي مشخصات

كالنشهر(مقدار )هشت طرح مشخصات

سال15 بازپرداخت زمان واگن(مدت هر ازاي )به
دالر1.183 ميليارد بازپرداخت دورهسقف طول )1396-1409(طرحاجرايدر

بنزين7.877 ليتر ميليارد

ا ا دورهميزان طول در مترمكعب3.38طرحاجرايصرفهجويي CNGميليارد

گازوئيل0.337 ليتر ميليارد

كربن21.4 معادل تن ميليون انتشار دورهكاهش طول در گلخانهاي طرحاجرايگازهاي



از اضـافي سـفرهاي تعـداد بـا متناسب مصوبه اين موضوع تعهدات
شـوراي سـوي از صـادره مصـوبات سقف در جديد واگن طريق
عامـل گـذار سـرمايه اعالم با مذكور، كالنشهرهاي براي اقتصاد
و كالنشـهرها سـاير و تهران شهرداري تاييد طرح، جويي صرفه

طرح جويي صرفه عامل گذار سرمايه به بازپرداخت نحوه

و كالنشـهرها سـاير و تهران شهرداري تاييد طرح، جويي صرفه
نفت وزارت نهايي بـر(تاييد نظـارت و پـايش سـامانه طريـق از

طرح از)اجراي ايران نفت ملي شركت سوي از سررسيدهاي در
طريق از شده، جويي صرفه سوخت صادرات از ناشي منابع محل
عامـل گـذاران سـرمايه بـه كالنشهراها ساير و تهران شهرداري

شد خواهد پرداخت جويي .صرفه


