عملکرد حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه
در حال حاضر برنامه احداث طرحهاي قطارشهري در  10کالنشهر کشور شامل تهران ،مشهد ،شیراز ،اصفهان ،تبریز ،کرج،
اهواز ،قم ،کرمانشاه و اسالمشهر با مجموع جمعیتی حدود  20میلیون نفر در حال انجام می باشد .در این شهرها احداث  930کیلومتر خط
مترویی مصوب شده است که از این مقدار ،عملیات اجرایی  242.7کیلومتر خطوط مترویی نیمه تمام در حال انجام 342 ،کیلومتر در مرحله
مطالعات تکمیلی و  345.7کیلومترمربوط به  12خط شامل  229ایستگاه در کالن شهرهاي تهران ،مشهد ،شیراز ،اصفهان و تبریز در مرحله
بهره برداري میباشد .در صورت بهره برداري از  242کیلومتر خط مترویی نیمه تمام در کالنشهرها ،جمع خطوط مترویی در دست بهره-
برداري به  588کیلومتر افزایش مییابد و پیش بینی میگردد با تامین  2000دستگاه واگن دیگر در شبکه مترویی کشور ،تعداد سفرهاي
سالیانه از طریق مترو به  2377میلیون نفرسفر برسد.
كيلومتر و ايستگاه بهره برداري شده در  8سال اخير:
کال  345.7کیلومتر خط مترویی در  5کالن شهر تهران ،مشهد ،شیراز ،اصفهان و تبریز بهره برداري شده که از این مقدار  186کیلومتر در
دولت یازدهم و دوازدهم بهره برداري شده است.
کال  229ایستگاه بهره برداري شده که  126ایستگاه در  8سال اخیر به بهره برداري رسیده است
تعداد واگن مترويي تامين شده در  8سال اخير:
کل واگن هاي تامین شده در خطوط مترویی کشور  1872واگن تاکنون بوده است که  691واگن در  8سال اخیر تامین شده است.
كمك هاي دولت يازدهم و دوازدهم از محل اعتبارات در  8سال اخير:
دولت هاي قبل:
 اعتبارات تملك دارایی سرمایه اي 44،726 :میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی 0 : اعتبارات جمعی خرجی 473 :میلیارد ریال یارانه بلیت مترویی 2،016 :میلیارد ریال یارانه صرفه جویی در مصرف سوخت0 :دولت یازدهم و دوازدهم:
 اعتبارات تملك دارایی سرمایه اي 33،140 :میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی :انتشار  189،800میلیارد ریال با تضمین پنجاه درصدي دولت به مبلغ  94،900میلیارد ریال اعتبارات جمعی خرجی2،041 :میلیارد ریال یارانه بلیت مترویی 1،536 :میلیارد ریال یارانه صرفه جویی در مصرف سوخت 2،701 :میلیارد ریالقراردادهاي تامين واگن:
درحال حاضر دو پروژه تامین واگن مترویی براي کالنشهرهاي کشور از طریق سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور ( دفتر حمل و
نقل ریلی درون شهري) دردست انجام می باشد.
اولین پروژه ،قرارداد تامین  315دستگاه واگن مترویی براي کالنشهرهاي شیراز ،اصفهان و تبریز با شرکت چینی پوژن میباشد
که تاکنون  100دستگاه واگن درحال بهره برداري توسط کالنشهرهاي شیراز ،اصفهان و تبریز است و  20دستگاه واگن نیز ساخت و تولید
شده و در مرحله ارسال به سایت قطار شهري ها و تست می باشد .همچنین بخش اعظم قطعات و تجهیزات  6رام قطار مترویی نیز به
گمرکات کشور ارسال شده و در مرحله پرداخت وجوه جهت ترخیص از گمرکات می باشد.
طرح تأمین  2000دستگاه واگن مترویی براساس برنامه پنج ساله ششم توسعه یکی دیگر از طرح هاي وزارت کشور است .فاز
اول این طرح قرارداد تأمین  630دستگاه واگن براي خطوط متروي تهران است که با کارفرمایی وزارت کشور (سازمان شهرداريها و
دهیاريهاي کشور) و مدیریت طرح سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران (ایدرو) به منظور یکپارچهسازي فنی و شکلگیري زنجیرههاي
تأمین و تولید در داخل کشور جهت تقویت صنایع بومی شکل گرفته است .در این طرح که منبع مالی آن تسهیالت خارجی (فاینانس)
خواهد بود ،از تعداد  2000دستگاه واگن 1050 ،دستگاه براي پایتخت و مابقی آن متعلق به کالنشهرهاي مشهد ،شیراز ،اصفهان ،تبریز،
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کرج ،اهواز ،قم و کرمانشاه می باشد .در راستاي اجراي مصوبه شوراي اقتصاد ،قرارداد  630دستگاه واگن بعنوان فاز اول در سال  97امضاء
و با کنسرسیوم چینی-ایرانی پیمانکار مبادله شده است .با توجه به تکمیل فرایند داخلی اخذ فاینانس ،قرارداد مذکور طی سال  99از طرف
بانك مرکزي به موسسه چینی به معرفی شده و در مرحله بررسی توسط موسسه تسهیالت دهنده چینی است .همچنین به منظور تأمین
 1370دستگاه واگن از واگنهاي باقیمانده ،سازمان شهرداريها و دهیاريهاي کشور مذاکره با واگنسازان و موسسات مالی بین المللی
براي اخذ پیشنهاد و امضاي قرارداد تجاري در حال انجام است.
عملكرد احكام مرتبط قانون بودجه سال  1399حوزه حمل و نقل ريلي درون شهري
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الف ـ با رعایت بند «الف» ماده( )4قانون برنامه ششم
توسعه ،در سال  1398سقف تسهیالت تأمین مالی
خارجی(فاینانس) براي طرحها عالوه بر باقیمانده
سـهمیه سـال قبل ،معادل ریـالی سی میلیارد
( )30.000.000.000دالر تعیین میشود .در مواردي
که استفاده از تسهیالت مالی خارجی(فاینانس) با مجوز
قانونی منوط به تضمین دولت جمهوري اسالمی ایران
مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههاي تسهیالت مالی
أخذشده از منابع بانکهاي کارگزار خارجی و بانکها و
مؤسسات توسعهاي بینالمللی باشد ،وزیر امور
اقتصادي و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت
وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامههاي کلی
و یا اختصاصی مورد نیاز براي طرحهاي مذکور را
حداکثر ظرف مدت یكماه صادر و یا اختیار امضاي آن
را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذيربط
تفویض کند.
طرحهاي بخشهاي خصوصی و تعاونی و نهادهاي
عمومی غیردولتی و شرکتهاي دانشبنیان نیز با
سپردن تضمینهاي الزم به بانکهاي عامل میتوانند از
تسهیالت مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و
سود تسهیالت هر یك از طرحهاي مذکور از محل
عایدات طرح تأمین و پرداخت میشود .
ج ـ به دولت اجازه داده میشود پس از عقد قرارداد با
تأمینکننده مالی خارجی ،اقدامات قانونی الزم را براي
تأمین سهم پانزدهدرصد( )15%تسهیالت مالی خارجی
(فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی بهعمل
آورد و براي طرحهاي ریلی هزینه کند.

د ـ شهرداريهاي کشور و سازمانهاي وابسته به آنها
با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار
میلیارد( )80.000.000.000.000ریال اوراق مالی
اسالمی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و
سود آن توسط همان شهرداريها منتشر کنند .حداقل

در حوزه حمل و نقل ریلی درون شهري:
فاینانس تامین  630دستگاه واگن متروي تهران به مبلغ هفتصد و هشتاد و دو
میلیون یورو  :تمام مجوزها اخذ و طرح از طرف بانك مرکزي به موسسه اعتبار
دهنده چینی معرفی شده و منتظر فعال شدن خط اعتباري می باشد.
فاینانس خط  2قطار شهري تبریز به مبلغ دو هزار و هفتصد و نود و چهار میلیون
یوان تمام مجوزها اخذ شده لیکن بدلیل محدودیت هاي خط اعتباري هنوز از
طرف بانك مرکزي به طرف خارجی (چین) معرفی نشده است.
فاینانس خط  2کرج به مبلغ یکهزار و نهصد و پنجاه میلیون یوان :تمام مجوزها
اخذ شده لیکن بدلیل محدودیت هاي خط اعتباري هنوز از طرف بانك مرکزي
به طرف خارجی (چین) معرفی نشده است.
فاینانس خط  6متروي تهران به مبلغ سیصد و چهل و هشت میلیون یورو  :با
توجه به منقضی شدن مدت مصوبه شوراي اقتصاد الزم است سبت به معرفی
بانك عامل جهت اخذ مجدد شوراي اقتصاد اقدام نمایند که بدلیل مشکالت
بدهی هاي بانکی هنوز موفق به اخذ عاملیت از بانك ها نشده اند.
فاینانس خط  7متروي تهران به مبلغ سیصد و چهل و هشت میلیون یورو :با
توجه به منقضی شدن مدت مصوبه شوراي اقتصاد الزم است سبت به معرفی
بانك عامل جهت اخذ مجدد شوراي اقتصاد اقدام نمایند که بدلیل مشکالت
بدهی هاي بانکی هنوز موفق به اخذ عاملیت از بانك ها نشده اند.

با توجه به درخواست وزارت کشور  ،مصوبه هیات وزیران به منظور تامین %15
سهم فاینانس طرح هاي ریلی از محل صندوق توسعه ملی در سال  ،1399براي
طرح هاي تامین  630دستگاه واگن تهران ،خط  2قطار شهري تبریز و خطوط 6
و  7متروي تهران به شماره /57709ت 57939ه مورخ  99/05/26و براي خط
 2قطار شهري کرج به شماره /63921ت  57312ه مورخ  99/06/10ابالغ
گردید.
براي تامین  %15طرح هاي مذکور با سازمان برنامه و بودجه کشور مکاتبه گردید
که آن سازمان طی نامه شماره  385635مورخ  99/07/20موضوع تامین  %15را
براي قرارداد تامین  630دستگاه واگن به صندوق توسعه ملی ارسال گردید.
حوزه حمل و نقل ریلی درون شهري:
مجوز انتشار  57500میلیارد ریال براي توسعه خطوط مترویی صادر شده است
که تا پایان سال  1399مبلغ  48،500میلیارد ریال به مرحله انتشار رسید.
متروي تهران 21،500 :میلیارد ریال
متروي مشهد 7،000 :میلیارد ریال
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شصتدرصد( )60%از سقف اوراق موضوع این بند به
طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و
بازآفرینی شهري بافت فرسوده پیرامون حرمهاي
مطهر امام رضا(ع) ،حضرت معصومه(س) ،حضرت
عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمدبن موسی(ع)
اختصاص مییابد .تضمین بازپرداخت اصل و سود این
اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و
نقل شهري و بازآفرینی شهري بافت فرسوده پیرامون
حرمهاي مطهر به نسبت پنجاهدرصد( )50%دولت و
پنجاهدرصد( )50%شهرداريها است و تضمین
پنجاهدرصد( )50%سهم دولت برعهده سازمان برنامه و
بودجه کشور است.
اوراق فروشنرفته این بند در سقف مطالبات معوق
طرح با تأیید شهرداري مربوطه و سازمان برنامه و
بـودجه کشـور قابل واگذاري به طلبکاران آن طرح
میباشد.
الف -در اجراي قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب
 1388/10/15و با هدف تحقق عدالت ،کاهش فقر
مطلق و توسعه بهداشت و سالمت مردم و همچنین
معطوفنمودن پرداخت یارانه به خانوارهاي نیازمند و
در اجراي ماده( )39قانون برنامه ششم توسعه ،تمامی
دریافتیها(منابع) مندرج در جدول ذیل به استثناي
عوارض شهرداريها و دهیاريها به حساب سازمان
هدفمندسازي یارانهها نزد خزانهداري کل کشور واریز
می¬شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه
کشور ... ،هزینه میشود....
4ـ عوارض شهرداريها و دهیاريها از فروش
فرآوردههاي نفتی موضوع ماده( )38قانون مالیات بر
ارزش افزوده پس از وصول ،ظرف مدت یكماه به
حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا به
شهرداريها و دهیاريها پرداخت شود.
 5ـ ده درصد( )10%از عوارض موضوع جزء( )1بند
«ب» ماده( )6قانون برنامه ششم توسعه که در اختیار
دهیاريها و فرمانداريها(در روستاهاي فاقد دهیاري)
است ،میتواند صرف طرحهاي اشتغالزایی روستایی،
مصوب شوراي برنامهریزي و توسعه استان شود.

متروي شیراز 5،000 :میلیارد ریال
متروي تبریز 5،000 :میلیارد ریال
متروي کرج 4،800 :میلیارد ریال
متروي قم 4،500 :میلیارد ریال
متروي اصفهان 7،000 :میلیارد ریال
متروي کرمانشاه 1،700 :میلیارد ریال
متروي اسالمشهر 1،000 :میلیارد ریال

کال مبلغ  2،701میلیارد ریال بابت یارانه صرفه جویی در مصرف سوخت به قطار
شهري هاي تهران ،مشهد،شیراز،اصفهان و تبریز از محل ماده ( )12قانون رفع
موانع تولید رقابت پذیر از طریق سازمان هدفمندسازي یارانه ها پرداخت شده که
 2،500میلیارد ریال در سال  1399انجام شده است.

حوزه حمل و نقل ریلی درون شهري:
به منظور تعمیرات اساسی ( 31سی و یك) رام قطار ( DCهر قطار هفت واگن)
متروي تهران با اعتبار مورد نیاز مبنی بر  4130میلیارد ریال  ،تفاهم نامه اجرایی
فی مابین شهرداري تهران ،سازمان برنامه و بودجه و صندوق کارآفرین امید با
اهداف تثبیت اشتغال ،توسعه خدمات حمل و نقل ریلی و بهره برداري از خطوط
متروي تهران و ارتقاي ایمنی در حمل و نقل مسافر بر اساس استاندارد هاي بین
المللی شرکت بهره برداري متروي تهران منعقد گردید.
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وضعیت خطوط مترویی در حال بهره برداری و ساخت
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