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 دستگاه 17000به ازاي  (متوسط)مزاياي ساالنه 

 اتوبوس در طول مدت اجراي طرح

 17000مزاياي اجراي طرح در طول عمر مفيد آن به ازاي 

( سال10)دستگاه اتوبوس 

 ميليون ليتر485.48: جايگزين شده/ميزان انرژي صرفه جويي شده

 ميليون تن معادل دي اكسيدكربن0.6:   ميزان كاهش انتشار كربن

 ميليارد ليتر8.13: جايگزين شده/ميزان انرژي صرفه جويي شده

 ميليون تن معادل دي اكسيدكربن6:   ميزان كاهش انتشار كربن

مزاياي سال 

به سال 

اجراي طرح 

در طول عمر 

مفيد آن به 

 17000ازاي 

دستگاه 

 10)اتوبوس 

(سال

 (دستگاه)تعداد اتوبوس هاي گازسوز موثر در محاسبات ساالنه طرح 

(ميليون ليتر) (ساالنه) ( سال10)جايگزيني در طول مدت عمر مفيد طرح /ميزان صرفه جويي

(co2ميليون تن ( )ساالنه )( سال10جايگزيني در طول مدت عمر مفيد طرح /ميزان كاهش انتشار آاليندگي

 اتوبوس جديد تمام گازسوز17000جايگزيني 

 سال8: طول مدت اجراي طرح 

 نحوه ورود اتوبوس ها به ناوگان به تفكيك سال هاي اجراي طرح

(ميليون ليتر) (ساالنه)جايگزيني اختصاص يافته به سرمايه گذار در طرح /ميزان صرفه جويي

(ميليون دالر) (ساالنه)جريان نقدي بازپرداخت به سرمايه گذاران طرح 

1795 (ميليون دالر) (بازپرداخت كل به سرمايه گذاران طرح)حجم كل سرمايه گذاري مورد نياز در طرح 

:عنوان طرح

 اتوبوس فرسوده ديزلي درون شهري با اتوبوس هاي تمام گازسوز17000جايگزيني  

ح
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 ا
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كاهش مصرف گازوييل و يا ارتقاء راندمان و پيمايش اتوبوس هاي فرسوده موجود اعم از گازوييلي و يا دوگانه سوز از طريق 

 اتوبوس جديد تمام گازسوز17000جايگزيني 

جايگزين شده/حامل هاي انرژي صرفه جويي شده

نفت گاز: حامل انرژي

جايگزين شده/قيمت حامل هاي انرژي صرفه جويي شده

 سنت دالر به ازاي هر ليتر77  :حامل انرژي

مبنای پرداخت ساليانه به اتحادیه اتوبوسرانيهای شهری کشور، به ازای تحقق هر کيلومتر پيمايش : مشخصات فني طرح

متناسب با پيشرفت فيزيكي اجزاي طرح، با اعالم .  سنت دالر در سقف هاي مقرر خواهد بود22اتوبوسهاي گازسوز 

اتحادیه اتوبوسرانيهای شهری کشور و تأييد وزارت نفت، در سررسيدها از سوي شركت ملي نفت ايران، از محل ناشي از 

 (یک هزار و هفتصد و نود و پنج) 1795صادرات سوخت مايع صرفه جويي شده تا سقف تعهد دولت برای کل طرح برابر 

.ميليون دالر يا معادل ريالي آن به نرخ رسمي اعالمي بانك مركزي ج ا ا در زمان بازپرداخت خواهد بود

(تعداد اجرا )حجم طرح 


