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مترو كالن شهرها     
 

 
 

عنوان طرح:

توسعه مترو و قطارشهري هشت كالنشهر مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز، اهواز، كرج، قم و كرمانشاه

 اين طرح با هدف توسعه جابجايي مسافر با مترو، كاهش مصرف سوخت و كاهش آلودگيهاي زيست محيطي متناظر با آن ميباشد.

مشخصات كلي طرح:

معضالت ترافيكي و ناكارآمدي سيستم حملونقل عمومي يكي از چالشهاي هميشگي كالنشهرها است. با توجه به ضرورت ارتقاء سطح خدمات شهری،

تشویق و گسترش استفاده از حملونقل عمومی و کاهش هزینههای اقتصادی و اجتماعی وارد به شهرها همانند مصرف بيرويه سوخت و آلودگی هوا، سازمان

شهرداريها ـ وزارت كشور در نظر دارد تا ايجاد و توسعه متروی كالنشهرها را از طریق دو طرح ایجاد خطوط جدید و کاهش سرفاصلهها در برنامه کاری خود قرار

دهد. اين طرح مطابق با برنامه عملياتی شهرداریها بوده و انتظار میرود اجراي آن منجر به صرفه جویی قابل توجهی در مصرف سوخت کشور گردد.

مشخصات فني طرح:

حجم و ابعاد طرح توسعه مترو و قطار شهري در اين هشت كالنشهر شرح زير است:

 كيلومتر شامل:145/3 كالن شهر (مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز، كرج، اهواز، قم و كرمانشاه) به طول مجموعاً 8توسعه حمل ونقل ريلي در 

 كيلومتر،19• اهواز: 

 كيلومتر،17/2• تبريز: 

 كيلومتر،24/5• شيراز: 

 كيلومتر،20/2• اصفهان: 

 كيلومتر27• كرج: 

 كيلومتر6/8• قم: 

 كيلومتر و11• كرمانشاه: 

)2 كيلومتر در خط 15 و 1 كيلومتر در توسعه خط 4/6 كيلومتر (19/6• مشهد: 

10طول مدت اجراي طرح (سال): 

 

 

 

خالصه طرح 

پرسش و پاسخ 

مصوبه شوراي اقتصاد 

مستندات مرتبط 
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پيشبيني اجراي طرح (ساالنه):

مجموع1393139413951396139713981399140014011402 

مجموع تعداد سفر افزايش يافته در هشت

كالنشهر (ميليون سفر)
67.2172.8276.8538645733.7765.91103.81106.11108.46517.7

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

مجموع1393139413951396139713981399140014011402  

16.2041.6466.71129.66155.45176.82184.58266.02266.57267.121570.77بنزين (ميليون ليتر) 

9.8825.4040.6979.0994.82107.85112.59162.26162.60162.93958.10گازوييل (ميليون ليتر) 

CNG(ميليون مترمكعب) 2.356.059.6918.8322.5825.6826.8138.6338.7138.79228.12

ميزان كاهش انتشار كربن ساالنه (ميليون تن معادل دياكسيد كربن)

مجموع1393139413951396139713981399140014011402 

0.040.100.150.300.360.400.420.610.610.613.60كاهش ناشي از بنزين صرفهجويي شده

0.030.070.110.210.250.290.300.440.440.442.57كاهش ناشي از گازوييل صرفهجويي شده

0.000.010.020.040.040.050.050.070.070.070.43 صرفهجويي شدهCNGكاهش ناشي از 

مجموع بازپرداخت ساالنه به شهرداري هشت كالنشهر (ساالنه) (ميليون دالر)

مجموع1393139413951396139713981399140014011402 

قابل بازپرداخت از محل صرفهجويي

سوخت
8.2021.0833.7765.6478.6989.5193.44134.66134.94135.22795.16

795.16حجم كل سرمايه گذاري مورد نياز در طرح (بازپرداخت كل به سرمايه گذاران طرح) (ميليون دالر): 

 سنت دالر خواهد بود. در اين طرح دولت متعهد مي12/2مبنای پرداخت ساليانه به سازمان شهرداريها (شهرداري كالنشهرها)، به ازای تحقق جذب هر مسافر 

گردد ، متناسب با ميزان جذب مسافر، با تأييد وزارت نفت، در سررسيدهاي مشخص شده از سوي شركت ملي نفت ايران، از محل درآمد ناشي از صادرات

سوخت صرفهجويي شده تا سقف مقرر به شهرداري هشت كالنشهر فوق پرداخت نمايد.

 ميليون بشكه معادل نفت خام15/96ميزان انرژي صرفه جويي شده/جايگزين شده: 

 ميليون تن معادل دياكسيدكربن6/6ميزان كاهش انتشار كربن: 
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