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ن مدیرعامل
سخ

ــه  ــد ک ــت می یابن ــود دس ــده خ ــیم ش ــداف ترس ــه اه ــازمان هایی ب ــر س ــه حاض در عرص
بیشــتر و بهتــر نســبت بــه شــرایط تغییــرات محیطــی، توانایــي پاســخ گویي و واکنــش به موقــع 

داشــته باشــند. 
تحریم هــا، تحــوالت محیطــی و شــرایط نامســاعد اقتصــادی بــر شــرایط عمومــی 
ــوان  ــه عن ــر گذاشــته و پیشــبرد پروژه هــای قطــار شــهری را کــه ب ــز اث ــی نی پروژه هــای عمران
یکــی از مهم تریــن پروژه هــای شــهر تبریــز تلقــی می شــود، متأثـّـر نمــوده اســت. حــل و فصــل 
مشــکالت جــاری نیازمنــد به کارگیــری تمــام تــوان فنــی، مهندســی و مدیریتــی از حوزه هــای 
ــار  ــازمان قط ــن رو س ــت. از ای ــکاران اس ــاوران و پیمان ــتی، مش ــازمان های باالدس ــف س مختل
شــهری بــرآن بــوده تــا ضمــن برخــورد فعاالنــه بــا چالش هــای پیــش رو، اهــداف ســازمانی را 

ــت گمــارد.  ــی فعالیت هــای مربوطــه هّم ــی و کیف ــای کّم ــه ارتق ــرد و ب ــش بب پی
ارتقــای ســطح فعالیت هــای ســازمان و پیشــرفت مناســب حوزه هــای کاری جــز در ســایه 
اراده، ســعی و همدلــی همــة دســتگاه ها میســر نخواهــد بــود. در ایــن راســتا تــالش و همــکاری 
ــق  ــه آن در تحق ــازمان های زیرمجموع ــز و س ــهر تبری ــهرداری کالن ش ــل ش ــوزانه عوام دلس

اهــداف مجموعــة قطــار شــهری از نقــاط قــوت و شــاخص فعالیت هــای ایــن دوره اســت.
ــح  ــف و آگاهــی صحی ــای عملکــردی مختل ــی ســازمان در حوزه ه ــات مدیریت ــت تجربی ثب
ــان و  ــران، کارشناس ــزی مدی ــرای برنامه ری ــتحکم تری را ب ــای مس ــد پایه ه ــا، می توان از آن ه
ــیم  ــب تری را ترس ــرداری مناس ــی و بهره ب ــای اجرای ــوان افق ه ــا بت ــد ت ــاد نمای ــان ایج ذی نفع
ــدای  ــهری از ابت ــار ش ــازمان قط ــرد س ــده اســت عملک ــعی ش ــتار س ــن نوش ــذا در ای ــود. ل نم
ســال 1397 تــا نیمــه اول ســال 1400 در پیشــبرد اجــرای خطــوط 1 و 2 قطــار شــهری تبریــز 
همچنیــن در بخــش مطالعــات ســایر خطــوط آتــی و توســعه آن هــا تشــریح گــردد و بــه شــرح 
پیشــرفت های صــورت گرفتــه در بخش هــای مختلــف ســاختاری، برنامه ریــزی، فنــی و 

ــه شــود.  عملکــردی پرداخت





مقدمه

ــود و  ــی می ش ــهرها تلق ــعه کالن ش ــی توس ــک مبان ــزو الینف ــی، ج ــل ریل ــعه حمل ونق توس
ایجــاد ایــن گونــه زیرســاخت ها نیازمنــد آگاهــی از وضعیــت رشــد جمعیــت، توزیــع کاربری هــا 
و میــزان تراکــم و تقاضــای ســفر بــه همــراه ایجــاد اطالعــات الزم از میــزان و سیســتم مــورد نیاز 
و نحــوه اجــرای آن منطبــق بــا پارامترهــای محیطــی اســت. توســعه به موقــع خطــوط ریلــی در 
شــهرهای کشــور و پرهیــز اســتفاده از گزینه هــای کم بــازده یــا عــالج بخــش  موقــت جایگزیــن 
ــران شــهری  ــه منظــور حل وفصــل مســائل ترافیکــی از موضوعــات و دغدغه هــای مهــم مدی ب
ــی در حل وفصــل  ــل ریل ــه اثربخشــی سیســتم های حمل و نق ــاد راســخ ب ــم اعتق اســت. علی رغ
ــرژی  ــت زیســت محیطی، صرفه جویی هــای کالن ان ــرات مثب ــک شــهری، تأثی موضوعــات ترافی
همچنیــن اثــرات قابــل مالحظــه در توســعه شــهری، متأســفانه هزینه هــای بــاالی سیســتم های 
ریلــی و نحــوة تأمیــن منابــع مــورد نیــاز آن، موضــوع پشــتیانی و مدیریــت این گونــه پروژه هــا 

را بــا چالــش جــّدی مواجــه نمــوده اســت. 
ــات و عملکــرد ســه ســالة ســازمان  ــه اشــتراک گذاری تجربی ــا هــدِف ب گــزارش حاضــر ب
قطــار شــهری تبریــز تدویــن شــده اســت. در فصــل اول ایــن نوشــتار، ســاختار ســازمانی قطــار 
ــن ســاختار، وظایــف حوزه هــای کاری در فصــول  ــر اســاس همی ــن می گــردد و ب شــهری تبیی
ــزی  ــش برنامه ری ــرد بخ ــل دوم، عملک ــردد. در فص ــه می گ ــاله ارائ ــه س ــازه س ــدی در ب بع
ــی و  ــی و اجرای ــت فن ــرد معاون ــوم، عملک ــل س ــود. در فص ــن می ش ــت تبیی ــعه مدیری و توس
ــوط 1، 2، 3، 4، 5 و  ــرا در خط ــی و اج ــی، مهندس ــای فن ــل در حوزه ه ــرفت های حاص پیش
ــی،  ــت مال ــرد معاون ــارم، عملک ــود. در فصــل چه ــه می ش ــهری ارائ ــار ش ــعة خطــوط قط توس
ــای  ــوزة قرارداده ــرد ح ــم عملک ــل پنج ــده و در فص ــریح ش ــانی تش ــع انس ــتیبانی و مناب پش

ــود.  ــه می ش ــی عرض ــدگان گرام ــرای خوانن ــازمان ب س







1-ساختار سازمانی قطار شهری تبریز

ــوزة  ــت، ح ــازمان و مدیری ــش س ــی در دان ــورد بررس ــای م ــان قلمروه می
ــژه ای برخــوردار اســت. ایــن حــوزه شــامِل  ســاختار و تشــکیالت از اهمیــت وی
کوشــش مدیــران در طراحــی مســیر و ســازمان دهی منابــع بــرای نیــل بــه اهــداف 
ــر  ــه تأثی ــن جهــت اســت ک ــت آن از ای ــان می شــود و اهمیّ در هــر ســازمان نمای
ــات  ــازمانی از موضوع ــای س ــزان بازدهی ه ــر می ــاختاری ب ــای س جهت گیری ه
برجســته و مــورد توجــه پژوهش گــران بــرای مطالعــه و ارزیابــی تلقــی می شــود. 
در ایــن راســتا ظرفیــت قابل توّجهــی از کوشــش ها بــه اصــالح ســاختار و 
تشــکیالت ســازمانی اختصــاص یافتــه اســت. در فصــول بعــدی گــزارش حاضــر، 
در خصــوص عملکــرد ســازمان در مــورد اصــالح ســاختار ســازمان قطــار شــهری 
ــای  ــِم پروژه ه ــش و حج ــور نق ــر فراخ ــال اخی ــه س ــًا در س ــز و خصوص تبری
ــن بخــش ســاختار  ــا در ای ــد شــد. ام ســازمان، توضیحــات مبســوطی داده خواه
ــای کاری و  ــناخت حوزه ه ــور ش ــه منظ ــز ب ــهری تبری ــار ش ــازمان قط ــی س نهای
تقســیم بندی فعالیت هــا و تشــریح عملکردشــان ارائــه شــده اســت )شــکل 1-1(. 
معاونــت برنامه ریــزی و توســعه مدیریــت دارای حوزه هــای کاری برنامه ریــزی، 
ــت.  ــع اس ــذب مناب ــادی و ج ــور اقتص ــات و ام ــاوری اطالع ــت، فنّ ــعة مدیری توس
ــرح و  ــان ط ــی، مجری ــر فن ــای کاری دفت ــامل حوزه ه ــی ش ــی و اجرای ــت فن معاون
مدیــران پــروژه، دفتــر کنتــرل طــرح و پــروژه و رابــط بهره بــرداری اســت. معاونــت 
ــی، پشــتیبانی و  ــز دارای واحدهــای اداری، مال ــع انســانی نی ــی، پشــتیبانی و مناب مال
ــی،  ــط عموم ــه حراســت، رواب ــع انســانی اســت. مجموع ــالک و مناب ــی و ام حقوق
دفتــر قراردادهــا، حــوزه مدیرعامــل و گــروه مشــاوران نیــز در ارتبــاط مســتقیم بــا 
مدیرعامــل ســازمان در ایــن ســاختار ســازمانی فعالیــت می کننــد. در فصــول بعــدی، 
حســب نقــش، وظایــف و فعالیت هــای ســازمان قطــار شــهری بــه تشــریح عملکــرد 

ــود. ــه می ش ــاله پرداخت سه س

ساختار سازمانی 
قطار شهری تربیز
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2- حوزه برنامه ریزی و توسعه مدیریت

همان طــور کــه در بخــش پیشــین اشــاره شــد، ایــن معاونــت در ســاختار ســازمانی قطــار 
شــهری تبریــز دارای زیرمجموعــه واحدهــای برنامه ریــزی، توســعه مدیریــت، فنــاوری اطالعات 

و بخــش امــور اقتصــادی و جــذب منابــع اســت. 

2-1- بخش برنامه ریزی 

ــت  ــه اس ــان و هزین ــت، زم ــدف، کیفی ــی از ه ــای ناش ــروژه ای دارای محدودیت ه ــر پ ه
ــق  ــذارد. طب ــر می گ ــل تأثی ــایر عوام ــر روی س ــا ب ــن محدودیت ه ــک از ای ــر ی ــر ه ــه تغیی ک
ــی  ــت واقع ــا 58٪ از ســازمان ها متوجــه اهمی ــروژه PMI، تنه ــت پ نظرســنجی مؤسســه مدیری
مدیریــت پــروژه هســتند و درصــد شــرکت هایی کــه از شــیوه های اســتاندارد مدیریــت 
ــروژه اســتفاده می کننــد، فقــط در حــدود 23٪ اســت. در همیــن راســتا از ابتــدای ســال 97،  پ
ــل در دســتور کار  ــه اهــداف ذی ــل ب ــروژه جهــت نی ــت پ ــرداری از اســتانداردهای مدیری الگو ب

ــه اســت: ــرار گرفت ــه ق ــز و حوم ســازمان قطــار شــهری تبری
•  پاســخ بــه نیازمندی هــای ســازمان از طریــق مدیریــت پروژه هــا در راســتای رســیدن بــه 

اهــداف کالن ســازمانی
•  نظارت و کنترل پروژه ها جهت اطمینان از تحقق نیازهای اصلی سازمان

•  اجرای نظام مند فعالیت ها در پروژه ها جهت مدیریت بر زمان تحویل هر پروژه
•  مدیریت صحیح هزینه ها از طریق اجرای درست و به موقع فعالیت ها
•  نگاهی کامل به کل فرآیندها و پیاده سازی آن ها در طول عمر پروژه ها

•  امکان تحلیل و تصمیم سازی در کلیه فرآیندهای اجرایی پروژه ها
•  کاهش ریسک عدم موفقیت پروژه ها با توجه به بازنگری های دوره ای

•  استفاده از تجربیات کسب شده پیشین در پروژه ها

2-2- توسعه مدیریت

ــارت  ــت و تج ــاد، صنع ــراي اقتص ــي ب ــیار حساس ــذار بس ــة گ ــی مرحل ــال های کنون  س
ــیلة  ــه وس ــًا ب ــه غالب ــال جامع ــا در قب ــؤلیت هاي دولت ه ــف و مس ــت. وظای ــورمان اس کش
ــع  ــرد و مناب ــورت مي پذی ــع ص ــود در جوام ــي موج ــي و بازرگان ــي، صنعت ــازمان هاي دولت س
انســاني و توســعة مدیریــت، عامــل مهمــي بــراي تحقــق اهــداف ســازمان ها بــه شــمار مي روند. 
توســعه مدیریــت عبــارت اســت از: فراینــد اصــالح یــک یــا چنــد جنبــة مدیریــت ســازمان کــه 
هــدف از آن، اصــالح اثربخشــي مدیــران از طریــق آمــوزش آنــان بــراي کســب نظــر و آشــنایي 
ــر  ــراي ایفــاي نقــش مؤث ــا اهــداف و خــط مشــي ســازمان، توانایي هــا و مهارت هــاي الزم ب ب

در ســازمان اســت.
درحقیقــت ایــن نیروهــاي انســاني هســتند کــه ســازمان هاي یــاد شــده را بــه ســوي اهــداف 
موردنظــر ســوق مي دهنــد و زمانــي کــه آنهــا بــه اهــداف خــود نائــل شــوند، موجبــات دســتیابي 
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جامعــه و ســرانجام دولت هــا را بــه اهــداف خــود فراهــم مي ســازند. بنابرایــن ســازمان ها نیازمنــد 
ــي  ــاي کنون ــا همــه ســختي ها و شــرایط حاکــم بر دنی ــه ب ــي نواندیــش و متعهــد هســتند ک مدیران

بتواننــد رشــد و تعالــي ســازمان خــود را ادامــه دهنــد. 
در چرخــة حیــات یــک ســازمان، موفقیــت فعلــی عمدتــًا محصــول ســه نــوع اقــدام مدیریتــی 

اســت:
•  انتخاب علمی افراد مناسب در کادر مدیریتی

•  قرار دادن افراد مناسب در شغل مناسب
ــد و  ــق انتظــارات رشــد کنن ــد طب ــت مناســب می توانن ــا موقعی ــران ب ــان از اینکــه مدی •  اطمین

ــرآورده ســازند.  ــای خــود را ب ــم نیازه ــای ســازمان و ه ــم نیازه ــد ه می توانن
ــه در  ــط و ســاختار کاری مناســب اســت ک ــت، ایجــاد رواب ــه توســعه مدیری  بخشــی از برنام
ادامــه ضمــن ارائــه تاریخچــه ای از اقدامــات صــورت گرفتــه نهایتــاً بــه تدویــن و بهره بــرداری از 

ــم.  ــهری می پردازی ــار ش ــازمان قط ــای س ــوزه فعالیت ه ــب ح ــازمان متناس ــاختار س س

2-2-1- اقدامات انجام شده در خصوص ساختار سازمانی 

 یکــی از مــوارد مهــم و قابــل مالحظــه در عملکــرد سه ســاله ســازمان قطــار شــهری، توجــه، 
ــات کاری و  ــازی ارتباط ــدف بهینه س ــا ه ــازمانی ب ــاختار س ــه س ــتیابی ب ــه و دس ــی، مطالع بررس
ارتقــای گــردش امــور و رفــع تعارضــات بــوده اســت. در ایــن راســتا ابتــدا ســوابق ایــن حــوزه در 

فعالیــت ســالیان متوالــی ســازمان مــورد بررســی قــرار گرفــت.
ــز در  ــهری تبری ــار ش ــازمانی قط ــاختارهای س ــی از س ــه برخ ــوط ب ــة مرب ــه تاریخچ  در ادام
ســال های پیشــین در ایــن بخــش اشــاره می گــردد. ســاختار ســازمانی قطــار شــهری قبــل از ســال 
1389 بــه صــورت حداقلــی تعریــف شــده اســت و عمــده فعالیت هــا کــه متمرکــز بــر حوزه هــای 
ــده و ضمــن  ــت می گردی ــر طــرح هدای ــوده، توســط مدی ــز ب مختلــف خــط 1 قطــار شــهری تبری
پیگیــری امــور توســط کارشناســان در ســاختار ســازمان، کلیــات اجرایــی پــروژه توســط معاونــت 
ــامل  ــروژه ش ــف پ ــای مختل ــرای بخش ه ــال 1389، ب ــد. در س ــری می ش ــی راهب ــی و اجرای فن
تونــل، ایســتگاه ها، پایانه هــا و ... عناویــن مدیــر پــروژه تعریــف شــد کــه شــرح آن در شــکل 1-2 
نشــان داده شــده اســت. البتــه شــایان ذکــر اســت بــا توجــه بــه اتمــام مطالعــات فــاز یــک خــط 2 
در ایــن ســال همچنیــن مشــخص بــودن کریدورهــای خطــوط 3 و 4 قطــار شــهری تبریــز و لــزوم 
انجــام مطالعــات فــاز یــک بــرای ایــن دو خــط، همچنیــن یکســان بــودن مشــاور مطالعــات خطــوط 

2، 3 و 4، مدیــر پــروژه ای مختــص خطــوط 2، 3 و 4 قطــار شــهری تبریــز اختصــاص یافــت. 
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مدیرعامل

شــکل 2-1- ساختار سازمانی قطار شهری در سال 1389

قائم مقامبرنامه ریزی و سیستم ها

حراست
معاونت مالی، پشتیبانی 

و منابع انسانی

مدیر پروژه ایستگاه ها 
)خط۱(

مدیر پروژه پایانه ها و 
مسیر )خط۱(

مدیر پروژه تونل های 
عمیق)خط۱(

مدیر پروژه خطوط 
2،3،۴

مدیر دفتر فنی
مدیر تجهزات)امور رسیدگی پیمان( مدیر خدمات طرح ها

مسئول دپارتمان برق

مسئول بخش سیگنالینگ 
و برق باالسری

مسئول بخش مرکز 
فرمان، مخابرات اسکادا 

مدیر پروژه ناوگان
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ــا و  ــران پروژه ه ــه مدی ــز ب ــات متمرک ــه خدم ــه ارائ ــاز ب ــه نی ــه ب ــا توج ــال 1390، ب در س
ــی  ــزات(، اصالحات ــیویل و تجهی ــاختار )س ــی س ــای فن ــئولیت بخش ه ــف و مس ــود وظای بهب
ــرای  ــران پــروژه ب ــر روی واحدهــای فنــی و قــراردادی صــورت گرفــت. در ایــن حالــت مدی ب
ــا زیرمجموعــه امــور خدمــات طرح هــا،  ــا دو بخــش مدیــر دفتــر فنــی؛ ب اخــذ خدمــات فنــی ب
دپارتمــان ابنیــه و ســیویل و امــور قراردادهــا و مدیــر بخــش تجهیــزات؛ بــا بخش هــای تخصصــی 
ــرات، مرکــز فرمــان و ...( مرتبــط می شــدند. در ایــن ســال  ــرق، ســیگنالینگ، مخاب تجهیــزات )ب
خدمــات مدیــر طــرح خاتمــه یافتــه و نقــش مدیــر طــرح بــه واحدهــای مختلف ســاختار ســازمان 
ــا مدیرعامــل  واگــذار گردیــد. همچنیــن تغییراتــی در مــورد واحدهــای دارای ارتبــاط مســتقیم ب
صــورت گرفــت و جایــگاه معاونــت بهره بــرداری بــا توجــه بــه زمزمه هــای لــزوم تجهیــز خــط 

ــد.  ــرداری از خــط 1 تشــکیل گردی ــاز بهره ب ــه منظــور آغ ب
ــش  ــامل دو بخ ــازمان ش ــی س ــه فنّ ــال 1391، مجموع ــاختاری، در س ــرات س ــة تغیی در ادام
ــور  ــد ام ــد و واح ــز گردی ــی متمرک ــر فن ــوان دفت ــا عن ــش ب ــک بخ ــزات در ی ــیویل و تجهی س
قراردادهــا از زیرمجموعــه بخــش فنــی خــارج و ارتبــاط کاری آن بــه طــور مســتقیم بــا مدیرعامــل 

برقــرار شــد. 
در ســال 1392 نیــز تغییراتــی به وجــود آمــد و در همیــن چــارت مجموعــه مدیــران پــروژه،  در 
زیرمجموعــه معاونتــی بــه نــام معاونــت اجرایــی قــرار گرفتنــد و عنــوان دفتــر فنــی بــه معاونــت 

فنــی و مهندســی تغییــر یافــت.
ــز و  ــهری تبری ــار ش ــط 1 قط ــه خ ــای دو و س ــت فازه ــه اهمی ــه ب ــا توج ــال 1393 ب در س
ــی در  ــز تغییرات ــی در خطــوط 3 و 4 قطــار شــهری تبری ــش فعالیت هــای مطالعات ــن افزای همچنی
زیرمجموعــه جایــگاه معاونــت اجرایــی انجــام گرفــت و مدیــران پــروژه خطــوط 2، 3 و 4 مجــزا 
شــده و بــرای فازهــای دو و ســه خــط 1 مدیــران پــروژه مختــص تعریــف گردیــد و فعالیت هــای 

ــا ســال 1397 صــورت می پذیرفــت.  ــر اســاس ایــن ســاختار ت ســازمان ب
در نهایــت، یکــی از موضوعاتــی کــه طــی یکــی دو ســال اخیــر مــورد توجــه ســازمان قــرار 
گرفــت بحــث اصــالح ســاختار ســازمانی قطــار شــهری تبریــز بــا هــدف افزایــش بهــره وری و 
ــن رو جلســات  ــوده اســت. از ای ــف ســازمانی ب ــای مختل ــور ســازمان در جنبه ه روان ســازی ام
متعــددی در ایــن دوره در ســطح شــورای معاونیــن ســازمان برگــزار گردیــد و مــوارد بــه شــرح 

زیــر مــورد بررســی قــرار گرفــت: 
ــی و  ــازمان، بازیاب ــیس س ــان تأس ــف از زم ــای مختل ــاختارهای دوره ه ــکیالت و س 1- تش
ــر  ــای ه ــب و چالش ه ــا، معای ــر دوره مزای ــی ه ــرایط زمان ــه ش ــه ب ــا توج ــده و ب ــایی ش شناس

ــت. ــرار گرف ــه ق ــورد مطالع ــی و م ــده بررس ــتفاده ش ــاختارهای اس ــدام از س ک
ــازمان و  ــن س ــور، همچنی ــهری کش ــار ش ــازمان های قط ــایر س ــازمان س ــاختار و س 2- س
ــر، اداره راه و  ــه ای، توانی ــرکت های آب منطق ــل ش ــور از قبی ــطح و پروژه مح ــرکت  های هم س ش

ــت. ــرار گرف ــورد مطالعــه ق ــری و ... م تراب
3- اطالعــات جمــع آوری شــده از اســتانداردها و روش هــای برتــر مدیریــت پــروژه ســازمانی، 
مدیریــت پــروژه، طــرح و پورتفولیــو متناســب بــا مســئولیت ها و وظایــف قانونــی ســازمان قطــار 

شــهری تبریــز مــورد بررســی، بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت.
بــا توجــه بــه اهمیــت تعّهــدات زمانــی اجــرای فــاز ســه خــط یــک و جلوگیــری از لطمــه و 
آســیب بــه فرایندهــای اجرایــی ناشــی از اعمــال تغییــرات در ســازمان، ایــن مهــم مدتــی بــه تعلیق 
درآمــد ولــی در نهایــت از ســال 1399 ســاختار ارائــه شــده در شــکل 2-2 بــه منظــور روان ســازی 
ــخ گویی در  ــش پاس ــود و افزای ــاختاری موج ــات س ــع تعارض ــور، رف ــردش ام ــازی گ و بهینه س

قبــال مســئولیت های ســازمانی، اجرایــی گردیــد.

عملکرد سه ساله سازمان 
قطار شهری تربیز
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شورای سازمان

هیئت مدیره

مدیرعامل

حراست

قراردادیروابط عمومی

گروه مشاوران

اداری

مالی

حقوقی و امالک

مالی، پشتیبانی و 
منابع انسانی

برنامه ریزی و توسعه 
مدیریت

برنامه ریزی، توسعه 
مدیریت

امور اقتصادی و
جذب منابع

فناوری اطالعات

فنی و اجرایی

دفتر فنی

حوزه مدیرعامل

رابط بهره برداری

مجریان طرح- 
مدیران پروژه 

دفتر کنترل طرح و 
)pmo( پروژه

بهره برداری

شــکل 2-2- ساختار سازمانی نهایی قطار شهری تبریز

عملکرد حوزه برنامه  ریزی و 
توسعه مدیریت
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جدول 2-1- بررســی نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدهای ســازمان قطار شهری بر اساس مدل 

عوامل بیرونی عوامل درونی

تهدیدها
Treats

)یک وضعیت نامطلوب در خارج از 
مجموعه سازمان که به صورت مانعی 

برای وضعیت جاری سازمان به 
حساب می آید(

فرصت ها
Opportunity

)عوامل خارج از مجموعه سازمان 
که با بهره گیری از آن ها می توان 
مأموریت های محول شده را بهتر 

محقق نمود(

نقاط ضعف
Weakness

)مهارت ها، امکانات و منابعی که 
سازمان به خاطر عدم برخورداری از 
آن نمی تواند هر استراتژی را انتخاب 

و اجرا نماید(

نقاط قوت
Strength

)مهارت ها، توانایی ها و امکاناتی 
که سازمان را قادر می سازد 

استراتژی هایش را به درستی اجرا 
نماید(

در  کافــی  اعتبــارات  پیش بینــی  عــدم   -
ســنواتی بودجه هــای 

- عــدم تخصیــص بــه موقــع و کامل اعتبــارات 
ــی شــده در بودجه هــای ســنواتی پیش بین

- فرآینــد طوالنــی اعطــای تســهیالت حمایتــی 
)فاینانــس، اوراق مالــی اســالمی، صنــدوق 
ــه پروژه هــای حمل ونقــل  توســعه ملــی و ...( ب

ــی درون شــهری ریل
- مشــکالت اقتصــادی حاکــم بــر کشــور 
ــت  ــدید قیم ــانات ش ــرخ ارز، نوس ــش ن )افزای

مصالــح و تجهیــزات و ...(
- رکــورد حاکــم بــر صنعــت ســاختمان و 
ــارکتی و  ــای مش ــتقبال از پروژه ه ــش اس کاه

ــا. ــداث TOD ه اح
فرصت هــای  از  اســتقبال  کاهــش   -
رواج  به دلیــل  ســازمان  ســرمایه گذاری 
ــرخ  ــانات ن ــر نوس ــازار در اث ــفته بازی در ب س
ــود از  ــول س ــرای حص ــالش ب ــای ت ارز )به ج

اصولــی( اقتصــادی  روش هــای 
- کمبــود مشــاوران و پیمانــکاران داخلــی خبره 

ــت مترو در صنع
ــور در  ــاری کش ــن ج ــنخیت قوانی ــدم س - ع
حــوزه هــای »ارجــاع کار« و »تعییــن صالحیــت 

پیمانــکاران« بــا صنعــت متــرو.
- عــدم وجــود فهــارس خــاص بــرای سیســتم 

ــی درون شــهری ــل ریل حمل ونق
- وابســتگی بــه تأمین کننــدگان خارجــی متــرو 

سیســتم به دلیــل ضعــف صنعــت داخلــی
- مشــکالت ناشــی از اعمــال تحریم هــای 

لمللــی بین ا
- نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره

- نوسانات قیمت نهاده ها و ستانده ها
- عــدم اســتقبال بــازار ســرمایه از پــروژه هــای 

بــا دوره بازگشــت ســرمایه طوالنــی
ــای  ــاد فض ــدد در ایج ــل متع ــود عوام - وج
ــی  ــرمایه گذاران داخل ــذب س ــرای ج ــی ب منف

ــی و خارج

بــه  باالدســتی  توجــه ویــژه مســئوالن   -
ــًا  ــی مخصوص ــل عموم ــای حمل ونق پروژه ه

طــرح  قطارشــهری. 
ــالک  ــه از ام ــتفاده بهین ــکان اس ــود ام - وج

ایســتگاه ها مجــاور 
- وجــود امــکان اجــرای ســازه ای ایســتگاه ها 
در طبقــات بیشــتر و احــداث مجتمع هــای 
عمیــق  ایســتگاه های  در  تجاری-خدماتــی 

خــط2 به جــای خاکریــزی روی ســقف
و  داخلــی  حمایــت  قوانیــن  وجــود   -
ــی  ــل ریل ــای حمل ونق ــی از پروژه ه بین الملل
ســامانه های  از  حمایــت  )قانــون  شــهری 
ــاده  ــه، م ــهری و حوم ــی ش ــل ریل حمل ونق
12 قانــون رفــع موانــع تولیــد، پیمــان کیوتــو، 

)... و   NAMA
- طــی بخــش عمــده فرآینــد اخــذ تســهیالت 
تأکیــد  بــه  )مســتظهر  خــط2  فاینانــس 
ــه  ــرم جمهــوری( و اخــذ مصوب ریاســت محت
ــران  ــرم وزی ــت محت ــه 97/07/05 هیئ مورخ
درخصــوص تأمیــن پیــش پرداخــت فاینانــس 
خــط 2 از محــل منابــع صنــدوق توســعة ملــی

ــار اوراق  ــد انتش ــده فرآین ــش عم ــی بخ - ط
ــک ــط ی ــی خ ــارد ریال ــارکت 6500 میلی مش

- عالقه منــدی شــهروندان بــه اســتفاده از  
ــام  ــرای انج ــی ب ــل عموم ــتم حمل ونق سیس

ســفرهای درون شــهری خــود
ــل  ــتم حمل ونق ــه سیس ــل توج ــری قاب - برت
ســایر  بــه  نســبت  درون شــهری  ریلــی 
سیســتم های حمــل و نقــل ) ایمنــی بــاال، ارزان 
بــودن، مصــرف انــرژی کمتــر، آلــودی زیســت 

ــر و ...( ــی کمت محیط

- عــدم وجــود منابــع درآمــدی پایــدار و 
حمل ونقــل  پروژه هــای  شــدید  وابســتگی 
ــنواتی ــای س ــه بودجه ه ــهری ب ــی درون ش ریل

ــص  ــهم تخصی ــه س ــل مالحظ ــش قاب - کاه
نقــدی )تبدیــل اســناد خزانــه اســالمی و تهاتــر 
ــن  ــب در تأمی ــی غال ــای مال ــه ابزاره ــی ب ملک

ــارات( اعتب
- عــدم امــکان ارائــه تضامیــن دولتــی بــه 
3و4  خطــوط  ســرمایه گذاری  متقاضیــان 
به دلیــل عــدم صــدور مصوبــه مــاده 23 قانــون 

الحــاق2
- عــدم اســتقبال بانک هــا از پذیــرش عاملیــت 
قطــار شــهری  اوراق مشــارکت طرح هــای 
به دلیــل تأخیــر در ایفــای تعهــدات پیشــین 

ــوص. ــن خص ــت در ای دول
- زمان بــر بــودن فرآینــد صــدور مجــوز اجــرای 

طــرح ترافیــک حیــن اجــرای پروژه هــا 
مجــوز  صــدور  فرآینــد  بــودن  زمان بــر   -
ســوی  از  شــهری  تأسیســات  جابه جایــی 
صعوبــت  و  خدمات رســان  شــرکت های 
 GIS-READY نقشــه های  بــه  دسترســی 

شــهری تأسیســات 
ــاز  ــورد نی ــی م ــتمالک اراض ــر در اس - تأخی

پروژه هــا
- قراردادهای کاری کوتاه مدت پرسنل

- هیئت مدیره توانمند و فعال
ــای اول  ــرداری از فازه ــق »بهره ب ــة موف - تجرب
ــیر و  ــداث مس ــام اح ــک« و »اتم ــط ی و  دوم خ
روســازی فــاز ســوم خــط یــک« ؛کــه در برگیرندة 
کلیــه فعالیت هــای حــوزه صنعــت متــرو اســت.

ــی از  ــع مال ــری و جــذب مناب ــدی پیگی - توانمن
ــی،  ــالمی ریال ــی اس ــف )اوراق مال ــرق مختل ط
فاینانــس، تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی، بنــد 
ــره »4« و  ــد »ب« تبص ــره »18« و بن ــف« تبص »ال
ردیــف 49-530000  قانــون بودجــه 97،  و...( و 
تجــارب موفــق موجــود در ایــن زمینــه )انتشــار و 
فــروش 4000 میلیــارد ریــال اوراق مشــارکت در 

ســال های 93 و 95 و ...(
- دارا بودن پرسنل توانمند و فعال

- وجود امالک با قابلیت سرمایه گذاری باال
چهارگانــه  خطــوط  کریــدور  تصویــب   -
اصلــی و خــط حومــه ای تبریــز- ســهند در 
شــصت وپنجمین جلســه شــورای عالــی ترافیــک 

کشــور )در ســال 1385(
- انتخــاب پیمانــکاران مربوطــه و آغــاز عملیــات 
نصــب و راه انــدازی تجهیــزات فــاز ســه خــط 1

- تعهد سازمانی پرسنل
ــراردادی  ــی- ق ــائل حقوق ــف مس ــن تکلی - تعیی

ــل ــنوات قب ــای س پروژه ه
- حــذف هزینه هــای غیرضــروری و ارتقــای 
ــازمان ــا س ــرارداد ب ــرف ق ــاوران ط ــان مش راندم

ــر  ــه منج ــازمانی ک ــاختار س ــری در س - بازنگ
ــی و  ــطح هماهنگ ــای س ــازی، ارتق ــه چابک س ب
ــی در  ــورت عملیات ــری به ص ــز تصمیم گی تمرک

ــت . ــده اس ــرا گردی اج
- ایجــاد امــکان ارتقــای منافــع حاصــل از اجــرای 
ــرو از  ــا مت ــن ب ــترک راه آه ــتگاه  مش ــروژه ایس پ
ــا  ــی ب طریــق جایگزینــی موقعیــت آن در ائل گول
خــاوران )خروجــی مطالعــات مهندســی ارزش(

- ایجــاد امــکان ارتقــای منافــع حاصــل از اجــرای 
پــروژه خــط3 بــا بازنگــری کریــدور مســیر 

ــی ارزش( ــات مهندس ــی مطالع )خروج
- ایجــاد امــکان ارتقــای منافــع حاصــل از پــروژه 
خــط حومــه ای تبریــز- ســهند بــا اجــرای طــرح 
ــی  ــات مهندس ــی مطالع ــیر )خروج ــداد مس امت

ارزش(

SWOT 2-2-2- تحلیل 

ــک  ــای ی ــایی فرصت ه ــا و شناس ــنجش صالحیت ه ــرای س ــه ب ــت ک ــتراتژیکی اس ــزار اس ــس SWOT اب ماتری
ــرح  ــت ش ــه موفقی ــا ب ــل فرصت ه ــف و تبدی ــر ضع ــه را ب ــکار غلب ــرد و راه ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــازمان م س
ــه منظــور توســعة اســتراتژیک،  ــی درون ســازمانی و شــناخت شــرایط محیطــی و ب ــرای شناســایی توانای ــد. ب می ده
ــای  ــه پروژه ه ــای متوج ــا و تهدیده ــوت، فرصت ه ــف، ق ــاط ضع ــی نق ــه بررس ــبت ب ــهری نس ــار ش ــازمان قط س
ــد.  ــان می ده ــهری را نش ــار ش ــازمان قط ــه س ــوط ب ــدل SWOT مرب ــدول 2-1 م ــت. ج ــوده اس ــدام نم ــازمان اق س

عملکرد سه ساله سازمان 
قطار شهری تربیز
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2-3- فناوری اطالعات

در چنــد دهــه اخیــر تکنولــوژی مــدرن اطالعــات بــر موقعیــت و عملکــرد بســیاری از جوامع، 
ســازمان ها و افــراد، اثــرات قابــل مالحظــه ای گذاشــته و بــه مــوازات، پیشــرفت های شــگرفی کــه 
ــش  ــر روز بی ــراد، ه ــع، ســازمان ها و اف ــده اســت، سرنوشــت جوام ــه به وجــود آم ــن زمین در ای
از گذشــته بــه ایــن فنــاوری مــدرن گــره خــورده اســت. بدیهــی اســت کــه در چنیــن موقعیتــی، 
ــای  ــی از فعالیت ه ــد. برخ ــده ای می یاب ــت فزاین ــات، اهمی ــاوری اطالع ــرات فن ــناخت تأثی ش

ســازمان قطارشــهری تبریــز در ســه ســال اخیــر بــه شــرح زیــر می باشــد؛ 
•  تفکیک سرور دیتابیس و اپلیکیشن اتوماسیون اداری جهت افزایش امنیت

•  راهبری سیستم اتوماسیون اداری در سازمان و شرکت بهره برداری

ــرای  ــتفاده از VPN ب ــت و اس ــتر اینترن ــازمانی از بس ــای س ــرویس ها و برنامه ه ــذف س •  ح

افزایــش امنیــت
•  تفکیک سرورها از بستر شبکه داخلی

•  تفکیک اینترنت از شبکه داخلی
•  استفاده از ضد بدافزار بومی

•  Vlan بندی شبکه و تفکیک ترافیک شبکه

•  مدیریت حجمی، زمانی و محتوایی اینترنت مصرفی کارکنان
ــه  ــال ب ــت اتص ــاوت جه ــروال متف ــوع فای ــتفاده از دو ن ــه و اس ــاری دو الی ــرای معم •  اج

ــبکه ــمت Edge  ش ــت در قس اینترن
•  راه اندازی شبکه فیبر نوری بین سازمان و شهرداری تبریز

•  راه اندازی سیستم حسابداری، انبار، اموال و پرسنلی شهرداری تبریز در سازمان

•  ایجاد ارتباط و راه اندازی سیستم PS شهرداری تبریز با ساعت های حضور و غیاب سازمان
ــاط و  ــاد ارتب ــرداری و ایج ــاز 2 و 3 بهره ب ــیون( ف ــوری )اتوماس ــر ن ــبکه فیب ــدازی ش •  راه ان

ارائــه ســرویس در طــول خــط 1 از دپــوی ائل گولــی تــا دپــوی اللــه و تســریع در انتقــال شــرکت 
ــه ــو الل ــه دپ ــرداری ب بهره ب

•  راه انــدازی بســتر تبــادل فایــل بیــن ایســتگاه های شــرکت بهره بــرداری بــا مرکــز فرمــان و 

دپوهــا و نیــز ســازمان
•  راه اندازی شبکه دولت برای شرکت بهره برداری

•  راه اندازی ECE )تبادل الکترونیکی نامه ها( برای دبیرخانه سازمان و شرکت بهره برداری

•  راه انــدازی بســتر مشــاهدة دوربین هــای ســازمان و کارخانــه ســگمنت در حراســت 

ــز ــهرداری مرک ش
•  تغییر رِنج آی پی های دوربین های سازمان و سگمنت جهت هماهنگی با شبکه شهرداری
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2-4- امور اقتصادی و جذب منابع

ــده  ــی ش ــرمایه ای پیش بین ــای س ــک دارایی ه ــارات تمل ــه اعتب ــرف ب ــکای ص ــا اتّ ب
بــرای طــرح احــداث قطــار شــهری تبریــز در بودجه هــای ســنواتی دولــت و شــهرداری، 
بــا توجــه بــه محدودیت هــای بودجــه ای دولــت )تحــت تأثیــر تحریــم و کاهــش درآمدهــا 
از یــک طــرف و افزایــش هزینه هــای جــاری از طــرف دیگــر( و شــهرداری )تحــت تأثیــر 
ــت  ــر صنع ــم ب ــود حاک ــل رک ــهرداری به دلی ــوارض ش ــی از ع ــای ناش ــش درآمده کاه
ســاختمان از یــک طــرف و افزایــش اعتبــارات هزینــه ای از طــرف دیگــر(؛ تأمیــن منابــع 
ــود. در  ــر نب ــز امکان پذی ــهری تبری ــار ش ــرح قط ــز ط ــت احــداث و تجهی ــی الزم جه مال
همیــن راســتا، تنــوع بخشــی بــه روش هــای تأمیــن مالــی طــرح از ابتــدای ســال 1397 در 

دســتور کار ســازمان قطــار شــهری تبریــز و حومــه قــرار گرفــت.

2-4-1- اقدامات شاخص صورت گرفته در حوزه تأمین مالی طی 3 سال اخیر

از اقدامــات شــاخص صــورت گرفتــه در خصــوص تأمیــن مالــی در بــازه زمانــی ســة 
ســاله اخیــر بــه مــوارد زیــر اشــاره می گــردد:

-  انتشــار 14500 میلیــارد ریــال اوراق مالــی اســالمی بــرای طــرح قطــار شــهری تبریــز 
)انتقــال تجربیــات و کمــک بــه شــرکت واحــد اتوبوســرانی تبریــز جهــت انتشــار 1465 

میلیــارد ریــال اوراق مشــارکت(
ــهیالت  ــذ تس ــد اخ ــور از فرآین ــل کش ــه داخ ــوط ب ــات مرب ــه اقدام ــل کلی -  تکمی
فاینانــس 420 میلیــون دالری خــط 2 قطــار شـــهري تبریــز بــه گواهــی مراجــع مربوطــه 
ــورخه 97/07/17  ــماره 347930/97 مـ ــه ش ــوع نام ــزي ج.ا.ا )موض ــک مرک ــه بان ازجمل

ــک مرکزي( بانـ
-  پیگیــری تأمیــن منابــع مالــی از طریــق تمــام روش هــای قانونــی ممکــن )ردیف هــای 
متفرقــه قوانیــن بودجــه ســنواتی، اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی، اعتبــارات بهینه ســازی 

مصــرف ســوخت، BOT ،PPP و ...(

2-4-2-  روش های تأمین مالی پروژه ها

روش هــای اصلــی قابــل اســتفاده در تأمیــن مالــی پروژه هــا می تواننــد شــامل اســتفاده 
از اعتبــارات طرح هــای تملــک دارایی هــای ســرمایه ای، اســتفاده از منابــع داخلــی 
نهادهــای عمومــی غیردولتــی )شــهرداری و ...(، اســتفاده از تســهیالت صنــدوق توســعه 
ــیون های  ــارات کنوانس ــتفاده از اعتب ــالمی و اس ــعه اس ــک توس ــی، بان ــک جهان ــی، بان مل
داخلــی و ... باشــند کــه روش هــای مذکــور بــا تشــریح بیشــتر در قالــب روندنمــا در شــکل 

2-3 ارائــه شــده اســت. 
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روش های اصلی
قابل استفاده در

تأمین مالی پروژه ها

پروژه های فاقد 
توجیه مالی ولی

دارای توجیه اقتصادی
پروژه های دارای 

توجیه مالی

روش های قرضی 
)استقراضی(

روش های غیرقرضی 
)سرمایه گذاری(

تأمین مالی 
پروژه ای

فاینانس

یوزانس

ریشاینانس

تملک با خریدخرید سهام

ایجاد شعبه فرعی از 
شرکت

مشارکت زمانی

مشارکت در تولید

مشارکت در سود

شراکت بخش خصوصی 
و دولتی )PPP( و 
مشارکت بخش 
)PSP( خصوصی

 B.O.T
ساخت- بهره برداری- انتقال

 B.L.T
ساخت- اجاره- انتقال

 R.O.O
اجاره- بهره برداری- مالکیت

 B.O.O
ساخت- بهره برداری- مالکیت

D.B.O.T
طراحی- ساخت- بهره برداری

سایر مدل های 
ppp و psp

B.O.O.S.T
ساخت- بهره برداری- مالکیت- سهام- انتقال

 B.T
ساخت- انتقال

 D.B.O.M
طراحی- ساخت- بهره برداری- نگهداری

 B.L.O
ساخت- اجاره- بهره برداری

 R.O.T
احیاء- بهره برداری- انتقال

 D.B
طراحی- ساخت

 B.T.O
ساخت- انتقال- بهره برداری

B.O.O.T
ساخت- مالکیت- بهره برداری- انتقال

R.O.M.T
بازسازی- بهره برداری-

 نگهداری- انتقال

اوراق قرضه 
بلند مدت

اوراق 
مشارکت 
بین ا لمللی

اخذ وام های 
بین المللی از

 طریق شرکت 
پروژه

بدهی عام )اوراق 
قرضه، اوراق سلف، 

صکوک و ...

بدهی خاص )اخذ 
وام های بین المللی 
از طریق سازمان(

تأمین مالی 
شرکتی

استفاده از منابع 
خارجی 

تأمین مالی ترکیبی
Hybrid Financing 

تأسیس صندوق  
)FOUND(

معامالت تهاتری
)Barter(

افست
)Offset(

بیع متقابل
)Buy Back(

خرید متقابل
Counter(
)Purchese

تجارت متقابل 
)Counter Trade(

سرمایه گذاری
غیر مستقیم 

)Indirect Investment(

سرمایه گذاری
مستقیم 

)Direct Investment(

لیزینگ
Leasing

مشارکت سندیکایی

از محل
اندوخته ها و سود 

از محل
فروش اموال

قراردادهای
مبادله ای

فروش اقساطی
مشارکت مدنی 

مضاربه

مزارعه

تسهیم سود

استمناع

کمک فنی

خطوط 
اعتباری

مشارکت در 
سرمایه

مشارکت 
حقوقی 

اجاره به شرط 
تملیک

معامالت سلف

مرایحه

جماله

قراردادهای
مشارکتی

صدور 
ضمانت نامه

اعتبارات
اسنادی داخلی

اعتبارات
اسنادی خارجی

قرض الحسنه

تسهیالت

از طریق بازار پول

اعتبارات

قرارداد آنی

سهام جایزه

سهام عادی

سهام ممتاز

حق تقدم

انتفاعیغیرانتفاعی

مشارکتی

معامالتی

مبادله ای
به پشتوانه 

دارایی

اوراق مرایحه اوراق اجاره 

اوراق قرض الحسنه  

اوراق وقفی

تهیه و تنظیم واحد امور اقتصادی

اوراق مشارکت

اوراق مساقات

اوراق مزارعه

اوراق وکالت

اوراق مضاربه

اوراق جعاله

اوراق استصتاع 

اوراق منفعت 

اوراق سلف 
)سلم(

اوراق مشتقه 
)سوآپ و...(

اوراق مالی اسالمی
)صکوک(

از طریق بازار سرمایه

تأمین مالی دارایی
Asset Finance

تأمین مالی خرید سهام 
Buyout Finance

صندوق سرمایه گذاری
)Found(

مشتقات
Derivatives

اختیار معامله
Option

تبدیل به اوراق بهادار کردن
Securitization

تأمین مالی دریافتی ها
Receivable s Finance

تأمین مالی کسب مالکیت 
Acquisiton Finance

تأمین مالی ساختاریافته
Structured Financing 

استفاده از منابع 
داخلی

استفاده از اعتبارات 
طرح های تملک 

دارایی های سرمایه ای

استفاده ازمنابع داخلی 
نهادهای عمومی 

غیردولتی
)شهرداری و ..(

استفاده ازتسهیالت 
صندوق  توسعه ملی، 
بانک جهانی، بانک 
توسعه اسالمی و...

استفاده ازاعتبارات 
کنوانسیون های حفظ 
محیط زیست )لندن، 

راپمی، استکهلم، بازل، 
وین، کیوتو و...(

شــکل 2-3 روندنمای روش های تأمین مالی پروژه های قطار شهری

2-4-3 - برخی از اقدامات صورت گرفته در حوزه تأمین مالی

بــا توجــه بــه روش هــای تأمیــن مالــی اشــاره شــده در بخــش پیشــین، برخــی از اقدامــات صــورت گرفتــه 
در حــوزه تأمیــن مالــی بــرای پروژه هــای قطــار شــهری در بازه هــای زمانــی ابتــدای تأســیس ســازمان قطــار 

شــهری )1380( تــا ســال 1397 و از ســال 1397 تاکنــون در جــدول 2-2 تخلیــص شــده اســت. 
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جــدول 2-2- عملکرد تأمین مالــی در دوره های مختلف با روش های مختلف تأمین مالی

2-4- 4- اعتبارات تخصیصی 

در ایــن بخــش بــه اعتبــارات تخصیــص یافتــه بــه طــرح قطــار شــهری تبریــز از ســال های ابتــدای 
تأســیس ســازمان تــا ســال 1400 پرداختــه می شــود )جــدول 3-2(. 

عملکرد
از سال ۱397 تا کنون

عملکرد
از سال ۱38۰ تا انتهای سال 96 ابزارهای تأمین مالی مورد استفاده


)14500 میلیارد ریال طی 3 سال اخیر(


)جمعًا 4000 میلیارد ریال تا انتهای سال96(

انتشار اوراق مالی اسالمی ریالی

  اعتبارات توسعه متوازن

  اعتبارات پیوست یک قوانین بودجه 
سنواتی

 

فاینانس خارجی  )فاینانس 420 میلیون 
دالری خط2 مترو تبریز در حال طی 

آخرین مراحل خود است(


پیش پرداخت فاینانس خط2 از این محل تأمین 

خواهد گردید.
 اعتبارات صندوق توسعه ملی

  استفاده از منابع داخلی شهرداری )نقدی 
و غیرنقدی(

 
اعتبارات جداول کالن قوانین بودجه 

سنواتی )یارانه حمل و نقل عمومی و ...(

 
اعتبارات ماده 12 قانون رفع موانع تولید  

)بهینه سازی مصرف سوخت(


)تهاتر 3000میلیارد ریال از بدهی دولت به 

شهرداری با بدهی شهرداری به بانک ها( 
همکاری با شهرداری جهت استفاده از 

ظرفیت های اسناد تسویه خزانه

 
الحاق خط3 به پروژه های طرح احداث 
قطار شهری تبریز در پیوست شماره یک 

قوانین بودجه سنواتی

عملکرد سه ساله سازمان 
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جدول 2-3- اعتبارات تخصیص یافته به طرح قطار شــهری تبریز )ارقام به میلیارد ریال(

مجموع تخصیص  دولت و شهرداری  تخصیص شهرداری تخصیص دولت سال

56.5 1.8 54.7 1380

64.6 1.9 62.7 1381

292.2 119.7 172.5 1382

274.7 40.7 234.0 1383

410.9 54.5 356.4 1384

752.0 309.4 442.6 1385

497.3 207.5 289.8 1386

1040.0 20.0 1020.0 1387

945.5 335.8 609.7 1388

719.0 148.7 570.3 1389

839.0 76.0 763.0 1390

1137.3 433.0 704.3 1391

1688.6 1073.6 615.0 1392

2017.8 1227.0 790.8 1393

5265.8 2976.5 2289.3 1394

4809.8 2164.3 2645.5 1395

2511.9 1193.7 1318.2 1396

3108.5 2369.5 739.0 1397

9943.5 5827.3 4116.2 1398

8820.2 6249.1 2571.1 1399

7227.1 3433.4 3793.7 1400

52422.2 28263.4 24158.8 جمع کل:

ــارات تخصیصــی  ــوع اعتب ــهرداری )شــکل 2-4( و مقایســه مجم ــت و ش ــص دول مقایســه تخصی
ــت و شــهرداری در شــکل 2-5 نشــان داده شــده اســت.  دول
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شــکل 2-4- نمودار میله ای مقایســه اعتبارات تخصیصی دولت و شــهرداری به طرح قطار شــهری تبریز  )ارقام به میلیارد ریال(
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تخصیصی شهرداری تخصیصی دولت

شــکل 2-5- نمودار دایره ای مقایســه مجموع اعتبارات تخصیصی دولت و شــهرداری به طرح قطار شــهری تبریز )ارقام به میلیارد ریال(
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3- حوزه فنی و اجرایی

معاونــت فنــی و اجرایــی ســازمان قطــار شــهری، مســئولیت پیشــبرد فعالیت هــای طراحــی، 
ــور  ــت. همان ط ــهری را داراس ــار ش ــازمان قط ــای س ــا و پروژه ه ــارت طرح ه ــاخت و نظ س
ــی،  ــر فن ــه در ســاختار اصــالح شــده ســازمانی قطــار شــهری اشــاره شــد، بخش هــای دفت ک
مجریــان طــرح و مدیــران پــروژه همچنیــن دفتــر کنتــرل طــرح و پــروژه و رابــط بیــن ســازمان 
ــد.  ــرار می گیرن ــن حــوزه ق ــه ای ــوان زیرمجموع ــه عن ــرداری ب قطــار شــهری و شــرکت بهره ب
ــن حــوزه در  ــز، عملکــرد سه ســاله ای ــی از خطــوط قطــار شــهری تبری ــح کلیات پــس از توضی
پروژه هــای خطــوط 1، 2، 3، 4، 5 و خطــوط توســعه در ادامــه مــورد بحــث و بررســی قــرار 

می گیــرد.

3-1- معرفی خطوط قطار شهری تبریز

ــه  ــداد یافت ــور از مرکــز شــهر امت ــا عب ــی ب ــن خــط به صــورت شــرقی ـ غرب ــک: ای خط ی
ــی(  ــری )ائل گول ــهید باک ــوار ش ــق بل ــاز و از طری ــی آغ ــر از ائل گول ــول 17.2 کیلومت و به ط
ــور از  ــه و پــس از عب ــداد یافت ــان امــام خمینــی به طــرف غــرب امت و بلــوار 29 بهمــن و خیاب
تقاطــع ســه راه امیــن، بــاغ گلســـتان به طــرف جنــوب انحــراف پیــدا کــرده و از طریـــق خیابــان 
خیــام  و اشـــرفی اللــه بــه کوی اللــه ختـــم می شــود. هشــت کیلومتر از مسیـــر بــه شــکل تونــل 
عمیــق، بـــا دو تونـــل مــوازی )رفــت و برگشــت( و 1.7کیلومتــر به صــورت روســطحی و یــک 
ــتگاه  ــا 18 ایس ــطحی ب ــورت زیرس ــومتر به صـ ــش ونیم کیلـ ــی و ش ــورت هوای ــر به ص کیلومت
طراحــی و اجــرا شــده اســت کــه َده ایســتگاه به صــورت عمیــق و زیرزمینــی، یــک ایســتگاه 
ــه اجــرا درآمــده اســت. سیســتم  ــی طراحــی و ب رو ســطحی و ســه ایســتگاه به صــورت هوای
اجرایــی در ایــن کریــدور، سیســتم LRT زیرزمینــی اســت. طبــق طراحــی انجــام یافتــه، تبــادل 
ــط  ــتگاه های دوازده از خ ــل ایس ــوازی در مح ــورت م ــهری به ص ــک و دو قطارش ــوط ی خط
ــام  ــن( انج ــدان که ــن )می ــه راه امی ــدوده س ــط دو در مح ــت از خ ــتگاه هف ــل ایس ــک و مح ی

می گیــرد. 
خــط دو: خــط دو قطارشــهری تبریز بــه طــول 22.4 کیلومتــر، طوالنی ترین کریــدور 
ــی طراحــی  ــا بیســت ایســتگاه به صــورت شــرقی ـ غرب ــن خــط ب قطارشــهری تبریز اســت. ای
و از منطقــه قراملــک تبریــز در غــرب شــهرآغاز شــده اســت. در ادامــه، ایــن خــط از طریــق 
ــان آخونــی، قــدس به طــرف شــرق  ــان وحــدت و میــدان قراملــک و شــهرک امــام، خیاب خیاب
و مرکــز شــهر امتــداد یافتــه و پــس از عبــور از منطقــه بــازار تبریــز از طریــق میــدان دانشـــسرا 
به ســمت شـــرق و از طریــق خیابــان عباســی به طـــرف میــدان شهیـــد فهمیـــده، شــهرک های 
ــم  ــیج خت ــدان بس ــی در می ــه نمایشــگاه بین الملل ــرزداران، دانشــگاه آزاد ب ــه، نصــر، م باغمیش
می شــود. سیســتم اجرایــی مصــوب در ایــن کریــدور سیســتم LRT زیــر زمینــی اســت. طبــق 
طراحــی انجــام یافتــه، ایجــاد تبــادل بیــن خطــوط یــک، دو و ســه در محــدوده ســه راه  امیــن 

ممکــن شــده اســت. 
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ــورت  ــر به ص ــی 9.8 کیلومت ــول تقریب ــز به ط ــهری تبری ــار ش ــه قط ــط س ــه: خ ــط س خ
ــه،  ــای امامی ــتن از خیابان ه ــس از گذش ــروع و پ ــزی ش ــال مرک ــل ترمین ــق از مقاب ــل عمی تون
ــزی و در بخــش  ــان شــمس تبری ــداد خیاب ــری، امت ــان مطه ــی و شــمالی، خیاب شــریعتی جنوب
میانــی پــس از عبــور از میــدان ابوالفضــل و خیابــان امام دوســت و در پایــان بــا عبــور از مقابــل 
ــی  ــم می شــود. ایســتگاه تبادل ــاد خت ــان حیدرآب ــه انتهــای خیاب ــز ب بیمارســتان عالی نســب تبری
خطــوط یــک و ســه در محــدوده ســه راه  امیــن پیش بینــی شــده و در ایــن منطقــه، خــط دو نیــز 
بــا خطــوط یــک و ســه دارای ایســتگاه تبادلــی خواهــد بــود. سیســتم اجرایــی مصــوب در ایــن 

کریــدور، سیســتم LRT زیرزمینــی اســت. 
خــط چهــار: ایــن خـــط به صــورت لــوپ U شــکل و به طــول 15.4 کیلومتــر، شــامل 21 
ایســتگاه اســت کــه در امتــداد کمربنــدی حلقــوی داخلــی شــهر )بلــوار آزادی( اجــرا خواهــد 
شــد. شــروع مســیر از میدان آذربایجان بوده و پس از عبـــور در طـــول خیـابـــان آذربـــایجان و 
میـــدان جهــاد )نصــف راه( در مســیر خیابــان آزادی حـــرکت کرده و پـــس از عبــور از چهار راه 
آبـــرسان و خیـــابان شــهید رجایــی بــه بزرگــراه پاســداران ختــم می شــود. از ویژگی هــای ایــن 
ــی  ــه تمام ــا خطــوط دیگــر قطارشــهری اســت. به طوری ک ــه ب ــادل آن در شــش نقط خــط، تب
ــادل ســفر هســتند.  ــل در دونقطــه دارای تب ــا خــط چهــار حداق ــز ب خطــوط قطارشــهری  تبری
ــک،  ــان خــط ی ــه و آبرس ــا ایســتگاه های الل ــان ب ــه و آبرس ــع الل ــار در تقاط ــادل خــط چه تب
در تقاطــع آخونــی و عباســی بــا ایســتگاه های چهــار و یــازده از خــط دو و در میــدان حکیــم 
ــات ترافیکــی  ــر مطالع ــال اخی ــد س ــی چن ــه اســت. ط ــا خــط س ــالب ب ــدان انق ــی و می نظام
تبدیــل کریــدور U شــکل خــط 4 بــه رینــگ کامــل صــورت پذیرفتــه اســت و در حــال حاضــر 
ــات  ــا جزئی ــی ایســتگاه ها و مســیر ب ــات تفصیل ــه حاضــر، مطالع ــن مجموع ــان تدوی و در زم
ــز  ــی تبری ــهید مدن ــرودگاه ش ــرف ف ــار به ط ــط چه ــداد خ ــنهاد امت ــن پیش ــاز و همچنی موردنی
براســاس تغییــرات احتمالــی در گزینــه جدیــد خــط ســه در دســت مطالعــه و بررســی اســت.
ــول 5.1  ــه ط ــی ب ــات مقدمات ــق مطالع ــز طب ــهری تبری ــار ش ــج قط ــج: خــط پن ــط پن خ
کیلومتــر و در مســیر شــرق بــه غــرب منطبــق بــر مســیر و کریــدور تاریخــی ترامــوای )قونقــا( 
ــه  ــن و ب ــدان راه آه ــا می ــریعتی ت ــع ش ــل تقاط ــام حدفاص ــان ام ــیر خیاب ــز در مس ــهر تبری ش
عنــوان بخشــی از توســعه خــط 1 قطــار شــهری بــه طــرف غــرب شــهر بــه صــورت ترامــوای 

روســطحی احــداث خواهــد شــد. مطالعــات تکمیلــی ایــن خــط در حــال انجــام اســت. 
ــط  ــه خ ــر در ادام ــول 18.5 کیلومت ــط به ط ــن خ ــز: ای ــهند ـ تبری ــه ای س ــط  حوم خ
یــک قطــار شــهری تبریــز از ایســتگاه های هفــده و هیجــده خط یــک به طــرف جنــوب شهـــر 
امتــدادو بــه ســمت شــهر جدیـــد سهنـــد ادامــه می یابـــد. شــکل 3-1 نقشــه خطــوط قطــار 

ــد.  ــان می ده ــز نش ــهری تبری ش
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3-2- عملکرد سه ساله خط 1 قطار شهری تبریز

احــداث خــط یــک قطــار شــهری تبریــز بــه طــول 17.2 کیلومتــر در ســال 1380 آغــاز شــده و دارای فــاز 
یــک، دو و ســه اســت )شــکل 3-2(. فــاز یــک از ایســتگاه ائل گولــی تــا ایســتگاه اســتاد شــهریار، فــاز دو از 
ایســتگاه دانشــگاه تــا ایســتگاه میــدان ســاعت و فــاز ســه از ایســتگاه میــدان کهــن تــا ایســتگاه نــور تعریــف 
ــق طراحــی شــده و  ــل عمی ــر از مســیر به صــورت تون ــه خــط 1 حــدود هشــت کیلومت شــده اســت. در میان
بــا دو دســتگاه حفــار TBM در عمــق حــدودی 14 الــی 25 متــری عملیــات حفــاری انجــام و در ســال 1394 

اتمــام یافتــه اســت. 
ــر  ــول 4/2 کیلومت ــه ط ــاز دوم ب ــهریور 1394 و ف ــر در ش ــول 5/8 کیلومت ــه ط ــن خــط ب ــاز نخســت ای ف
ــه  ــزات ب ــیویل و تجهی ــش س ــی در بخ ــوری و نواقصات ــتگاه های عب ــی ایس ــاظ برخ ــا لح ــال 1395 ب در س
بهره بــرداری رســیده اســت. درصــد پیشــرفت فیزیکــی پــروژه خــط 1 تــا ســال 1396 در شــکل 3-3 نشــان 

داده شــده اســت.

شــکل 3-1- نقشه خطوط قطار شهری تبریز 
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شــکل 3-2- خط یک قطار شــهری تبریز به همراه فازبندی های پروژه

شــکل 3-3- درصد پیشــرفت فیزیکی خط 1 قطار شهری تبریز )تا سال 1396(
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درصد پیشرفت تجمعی

80.14٪

خط یک قطار شــهری تبریز به طول ۱7/2 کیلومتر با ۱8 ایســتگاه و 2 پایانه ) در ابتدا و انتهای مســیر( از 
»ائل گولی« آغاز و به »کوی الله« ختم می شــود.

خط یک قطار شهری تبریز

عملکرد سه ساله سازمان 
قطار شهری تربیز
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ــذاری  ــز 1398، ریل گ ــده و در پایی ــال ش ــا فع ــی پروژه ه ــًا تمام ــال 1397 تقریب از اول س
ــس از ســال ها انتظــار، ســوت قطــار در  ــه اتمــام رســید و پ ــه ب ــه الل ــا پایان ــک ت کل خــط ی
ایســتگاه پایانــی خــط یــک بــه صــدا درآمــد. در بهمن مــاه  1398، فــاز ســوم خــط یــک بــه 
طــول 7.4 کیلومتــر نیــز بــا چنــد ایســتگاه عبــوری از ایســتگاه میــدان کهــن تــا ایســتگاه نــور در 
شــهرک نــور اللــه تکمیــل گردیــد. در حــال حاضــر پیشــرفت عملیــات عمرانــی و تجهیزاتــی 
ــه 93.42٪ رســیده  ــا اتمــام تعــدادی از پروژه هــا ب ــز ب احــداث خــط یــک قطــار شــهری تبری

اســت )شــکل 4-3(. 

در ادامــه بــه بررســی و مقایســه وضعیــت پروژه هــا در ابتــدای ســال 1397 و ابتــدای 
ســال1400 پرداختــه می شــود. یکــی از بخش هــای مهــم قابــل اجــرا در پــروژه خــط 1، اجــرای 
ــدول 1-3  ــتگاه ها در ج ــاخت ایس ــرفت س ــت پیش ــه وضعی ــوده ک ــروژه ب ــن پ ــتگاه های ای ایس

ــده اســت.  نشــان داده ش

درصد پیشرفت تجمعی

اسفند 1397
78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

اسفند 1398 اسفند 1399 اردیبهشت 1400

ت
درصد پیشرف

شــکل 3-4- درصد پیشــرفت فیزیکی تجمعی خط 1 قطار شــهری تبریز )دوره سه ساله اخیر(

83.28

89.17

93.26 93.42

عملکرد حوزه 
فنی و اجرایی
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در ادامه پروژه های ایستگاهی که طی چند سال اخیر در حال عملیات ساخت بوده اند تشریح می شود. 

جدول 3-1- میزان پیشــرفت فیزیکی ساخت ایستگاه های خط 1

میزان پیشرفت تا انتهای سال ۱399 میزان پیشرفت تا ابتدای ۱397 نام ایستگاه شماره ایستگاه

100 100 ائل گولی ۱

100 100 سهند 2

100 100 امام رضا )ع( 3

100 100 خیام ۴

100 100 29 بهمن 5

100 100 استاد شهریار 6

98/82 98/51 دانشگاه 7

98/86 98/81 آبرسان 8

75/95 70/20 ایستگاه ساالر مّلی 9

92 90/74 شهید بهشتی ۱۰

80/17 67/07 میدان ساعت ۱۱

93/67 57/81 میدان کهن ۱2

80/92 47/83 قونقا ۱3

85/54 29/88 گازران ۱۴

88/12 40/18 الله ۱5

97/5 67/53 امام حسین )ع( ۱6

100 100 شهید باکری ۱7

94/85 84/28 نور ۱8

عملکرد سه ساله سازمان 
قطار شهری تربیز

35



3-2-1- پروژه ایستگاه دانشگاه )شماره 7( خط یک قطار شهری تبریز

ــمالی  ــده و دارای دو ورودی ش ــاز ش ــال 1394 آغ ــاه س ــرداد م ــتگاه در خ ــن ایس ــرای ای اج
ــده  ــز احــداث گردی ــوی درب دانشــگاه تبری ــه در جل ــی آن ک ــه ورودی جنوب ــوده ک ــی ب و جنوب
ــتگاه در  ــن ایس ــات ای ــرای عملی ــردد. اج ــل می گ ــتگاه متص ــه ایس ــری ب ــل 52 مت ــط تون و توس
ابتــدای ســال 97 تقریبــا رو بــه اتمــام بــوده و درصــد پیشــرفت 93 درصــدی داشــته اســت و تنهــا 
ــود و از آن  ــده ب ــی مان ــف کاذب در آن باق ــی و ک ــات مکانیک ــب تأسیس ــون نص ــی همچ عملیات

ــه اتمــام رســید )شــکل 5-3(. ــروژه ب ــده انجــام و پ ــات باقیمان ــه بعــد عملی تاریــخ ب

شــکل 3-5- وضعیت ایســتگاه دانشگاه قبل و بعد از سال 1397

وضعیت ایستگاه ابتدای سال1397

عملکرد حوزه 
فنی و اجرایی
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3-2-2- پروژه ایســتگاه ساالر مّلی )شماره 9( خط یک قطار شهری تبریز

ایســتگاه ســاالر مّلــی در ســال 1394 و طــی قــرارداد 100 درصــد تهاتــری بــه شــرکت توســعه 
خدمــات زیربنایــی پــارس واگــذار گردیــد. ایــن پــروژه عــالوه بــر احــداث هســته مرکــزی دارای 
ــم  ــاظ حج ــت و از لح ــود اس ــی خ ــمالی و جنوب ــای ش ــاری اداری در ضلع ه ــاختمان تج دو س
ــبت  ــتری را نس ــات بیش ــم عملی ــتگاه حج ــن ایس ــی ای ــمالی و جنوب ــاختمان های ش ــات س عملی
بــه احــداث ایســتگاه داراســت. عملیــات اجرایــی ایســتگاه 9 خــط یــک قطــار شــهری تبریــز بــه 
ــه  ــد؛ از جمل ــده ای مواجــه گردی ــا مشــکالت عدی ــز شــهر ب ــری در مرک ــت قرارگی ــت موقعی عل
ــه علــت  ــی اشــاره نمــود کــه ب ــه روش تونل ــه خــروج خــاک از محــل ایســتگاه ب ــوان ب آن می ت
اجــرای ایســتگاه بــه روش دال معکــوس بــا ســختی فــراوان و روش هــای خــاص انجــام پذیرفــت. 
ــا ســاختمان های قدیمــی اشــاره نمــود  ــه مجــاورت ب ــوان ب ــروژه می ت ــن پ از شــرایط خــاص ای
کــه ســازه نگهبــان ســاختمان های شــمالی و جنوبــی ایســتگاه بــا دقــت خاصــی اجــرا گردیــد. در 
ابتــدای ســال 97 عملیــات ســازه ایســتگاه بــه پایــان رســیده بــود و بخشــی از عملیــات نــازک کاری 
و تأسیســات انجــام شــده بــود و در ســاختمان شــمالی آن ســازه در حــدود 30 درصــد پیشــرفت 
ــت. از  ــرفت داش ــد پیش ــرداری 70 درص ــات گودب ــی عملی ــاختمان جنوب ــت و در س ــته اس داش
ســال 97 بــه بعــد نــازک کاری ایســتگاه اتمــام و بــه بهره بــرداری رســیده اســت. همچنیــن ســازه 
ــرق  ــات ب ــازک کاری و تأسیس ــات ن ــه و عملی ــام یافت ــز اتم ــی نی ــمالی و جنوب ــاختمان های ش س
ــی در  ــاالر مّل ــتگاه س ــرای ایس ــرفت اج ــد پیش ــت. درص ــام اس ــال انج ــا در ح ــی آن ه و مکانیک

ــف در شــکل 3-6 نشــان داده شــده اســت.  ــال های مختل س

درصد پیشرفت
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شــکل 3-6- درصد پیشرفت اجرای عملیات ایستگاه ساالر مّلی

عملکرد سه ساله سازمان 
قطار شهری تربیز
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وضعیت ایستگاه ابتدای سال1397

عملکرد حوزه 
فنی و اجرایی
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شــکل 3-7- وضعیت ایســتگاه ســاالر مّلی و ساختمان تجاری مربوطه قبل و بعد از سال 1397

وضعیت ایستگاه انتهای سال اول

عملکرد سه ساله سازمان 
قطار شهری تربیز

39



3-2-3- عملیات اجرایی باقیمانده ایستگاه میدان ساعت )شمارۀ11( خط 
یک قطار شهری تبریز 

عملیــات اجــرای ایســتگاه میــدان ســاعت در ســال 1391 شــروع شــده ولــی به علــت عدم اســتمالک 
بــه موقــع محــل ایســتگاه انجــام عملیــات در قــرارداد شــرکت ملــی ســاختمان مقــدور نگردیــد. پــس از 
اســتمالک محــدوده ایســتگاه، اجــرای آن طــی قــراردادی بــه شــرکت ســابیر بین الملــل واگــذار گردیــد. 

در ابتــدای ســال 1397 عملیــات باقیمانــده بــه شــرح ذیــل بــود:
•  اسکلت باقیمانده بدنه ایستگاه و سازه جانبی شمالی در تراز چند کارکردی

•  تکمیل نازک و تأسیسات باقیمانده ایستگاه و سازه جانبی شمالی
ــازک کاری و تأسیســات گالری هــای دسترســی و  ــی، ن ــان و ســازه اصل •  اجــرای ســازه نگهب

خروجی هــا
ــده و  ــام ش ــازه ای انج ــات س ــدة عملی ــم عم ــال 1400 حج ــدای س ــا ابت ــتگاه ت ــن ایس در ای
ــات  ــاری و تأسیس ــات معم ــل و عملی ــتگاه تکمی ــمالی ایس ــازه ش ــتگاه و س ــازه ایس ــون س تا کن
مکانیکــی و برقــی در حــال اجــرا می باشــد. درصــد پیشــرفت عملیــات اجرایــی ایــن ایســتگاه در 

شــکل 3-8 نشــان داده شــده اســت.

ــه عــدم تملــک  ــوط ب ــًا مرب ــروژه ایســتگاه 11 عمدت ــه پ ــوط ب در حــال حاضــر مشــکالت مرب
ورودی هــا اســت. بــا توجــه بــه عــدم تملــک ورودی هــای ایســتگاه در قــرارداد اول شــرکت ســابیر 
و متعاقبــًا تکمیــل ظرفیــت قــرارداد اول بــه جهــت تکمیــل پــروژه قــرارداد جدیــدی منعقــد گردیــد 
کــه تکمیــل ورودی هــا در آن پیش بینــی گردیــده بــود کــه متأســفانه تملــک آنهــا تاکنــون محقــق 
ــن،  ــود  ای ــا وج ــت. ب ــده اس ــراردادی ش ــکالت ق ــی مش ــب برخ ــئله موج ــن مس ــده و ای نگردی
ــل  ــتگاه تکمی ــد ایس ــرارداد جدی ــتگاه در ق ــمالی ایس ــازة ش ــی و س ــازة اصل ــل س ــات تکمی عملی

گردیــد.

درصد پیشرفت
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شــکل 3-8- درصد پیشرفت عملیات اجرای ایستگاه میدان ساعت

عملکرد حوزه 
فنی و اجرایی
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شــکل 3-9- وضعیت ایستگاه میدان ساعت سال 1400 

وضعیت ایستگاه ابتدای سال 1400

عملکرد سه ساله سازمان 
قطار شهری تربیز
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3-2-4- ایستگاه میدان کهن )شماره 12( خط یک قطار شهری تبریز

ایســتگاه میــدان کهــن واقــع در خیابــان ســه راه امیــن از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی از حــد 
ــرار  ــریعتی ق ــان ش ــاورت خیاب ــرب در مج ــد غ ــی و از ح ــان فردوس ــاورت خیاب ــرق در مج ش
ــع  ــراژ 7000 مترمرب ــا مت ــر و به عــرض 22.90  ب ــه طــول 102 مت ــه اســت. ایــن ایســتگاه ب گرفت
ــتگاه خــط  ــن ایس ــده و عمیق تری ــرا ش ــر اج ــق 24 مت ــه عم ــازه ای ب ــه س ــه طبق ــا و در س زیربن
یــک متــروی تبریــز اســت. ســازة جانبــی شــمالی بــا متــراژ 2600 مترمربــع زیربنــا در ســه طبقــه 
ــه  ــت ک ــر اس ــت. الزم به ذک ــده اس ــداث گردی ــی اح ــفت اصل ــمالی ش ــمت ش ــازه ای در قس س
به دلیــل عــدم تملــک محــل گالــری شــمالی، ورودی هــای دسترســی بــه ســازه بــه طرفیــن شــرقی 
ــی شــفت اصلــی  ــی در ضلــع جنوب ــد. ورودی ســازه جانبــی جنوب ــی ســازه انتقــال گردی و غرب
ایســتگاه بــه فاصلــه 5 متــری از شــفت کــه در محــل پــروژه میارمیــار تملــک گردیــده و عملیــات 
ــرا  ــری ورودی اج ــی و گال ــی جنوب ــازه جانب ــمع های س ــزی ش ــدی و بتن ری ــاری، آرماتوربن حف

گردیــده اســت. 
ــان اتمــام  ــا زم ــوده ت ــوان شــفت پشــتیبان TBM ب ــه عن ــن ایســتگاه ب ــه اینکــه ای ــا توجــه ب ب
حفــاری و خــروج دســتگاه حفــار، عملیــات تکمیــل ســازه و تأسیســات الکتریکــی و مکانیکــی بــه 
تعویــق افتــاده اســت و بعــد از اتمــام حفــاری تونــل در بهمــن مــاه 1394، تــداوم اجــرای ایســتگاه 

میســر شــده اســت. 
ــط فروشــی، قســمتی  ــر ســکو، ســکو و بلی ــی زی ــا ســال 1397 ســازة بتن ــن ایســتگاه ت در ای
ــمالی  ــازه ش ــفت س ــرداری ش ــان و خاک ب ــازه نگهب ــمع های س ــکو، ش ــراز س ــازک کاری ت از ن
اجــرا شــده اســت کــه در ابتــدای ســال 1400 عملیــات ســازه ای هســتة مرکــزی و ســازه شــمالی 
ــا و  ــا و ورودی ه ــی ترازه ــی و تمام ــاری، تأسیســات مکانیکــی و برق ــات معم ــن عملی و همچنی
ــص  ــکار نواق ــرارداد پیمان ــام ق ــا اتم ــام رســیده و ب ــه اتم ــی ب ــان محقق ــة ایســتگاه و خیاب محوط
جزئــی باقــی مانــده اســت. درصــد پیشــرفت فیزیکــی اجــرای ایــن ایســتگاه در شــکل 3-10 نشــان 

داده شــده اســت. 
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شــکل 3-10- پیشــرفت فیزیکی عملیات اجرایی ایستگاه میدان کهن

عملکرد حوزه 
فنی و اجرایی

42



شــکل 3-11- وضعیت ایســتگاه میدان کهن قبل و بعد از سال 1397

وضعیت ایستگاه ابتدای سال1397

وضعیت ایستگاه سال 1400

عملکرد سه ساله سازمان 
قطار شهری تربیز
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3-2-5- پروژه ایستگاه قونقا )شماره13( خط یک قطار شهری  تبریز

ایســتگاه قونقــا در زمینــی بــه مســاحت 3400 متــر مربــع و در ســه طبقه ســازه ای بــا کاربری های 
ســکوی مســافر، بلیــط فروشــی و فضاهــای جانبــی، فروشــگاهی و بــا ســه ورودی مجــزا طراحــی 
گردیــده اســت. موقعیــت قرارگیــری پــروژه ایســتگاه 13 در خــط یــک قطــار شــهری کالن شــهر 
تبریــز از نظــر مکانــی در بافــت تاریخــی و مرکــز شــهر قــرار گرفتــه اســت. مجــاورت بــا مراکــز 
تجــاری، آموزشــی، تفریحــی، درمانــی و خطــوط اتوبوســرانی از ویژگی هــای خــاص ایــن ایســتگاه 
اســت. وجــود ســوزن تعویــض خــط )کــراس اور( از ویژگی هــای شــاخص ایــن ایســتگاه می باشــد. 
ایــن ایســتگاه در ســال 1391 شــروع شــده و تــا پایــان ســال 1396 صرفــًا بخشــی از عملیــات 
ــه  ــت ب ــه در نهای ــر از فونداســیون انجــام شــده ک ــرداری و 24 مت ــان و خاکب ــی ســازه نگهب اجرای
دلیــل مشــکالت قــراردادی متوقــف مانــده بــود. عملیــات اجرایــی باقیمانــده ایســتگاه، طــی قــرارداد 
جدیــد از ســال 1397 شــروع گردیــده و تــا ابتــدای ســال 1400 کلیــة عملیــات اجرایی ســازة هســته 
مرکــزی شــامل آرماتوربنــدی، قالب بنــدی و بتن ریــزی فونداســیون، دیوارهــا، ســکوها، ســتون ها، 
ســقف ها و همچنیــن محــل دیواترینــگ در هــر 3 تــراز ســکو، بلیــط فروشــی و چندمنظــوره انجــام 
ــه اتمــام  ــس مجــاور ایســتگاه ب ــی ســاختمان پلی ــات اجرای ــة عملی ــن کلی ــده اســت. همچنی گردی
ــع  ــای ضل ــی و اتاق ه ــکوهای میان ــاری در س ــات معم ــت. عملی ــل اس ــال تحوی ــیده و در ح رس
ــراز  ــی ت ــع غرب ــل شــده اســت و اتاق هــای ســیگنالینگ در ضل ــط فروشــی تکمی ــراز بلی ــی ت غرب
بلیــط فروشــی تحویــل شــده اســت. همچنیــن عملیــات معمــاری در اتاق هــای ضلــع شــرقی تــراز 
بلیــط فروشــی، ســالن تــراز بلیــط فروشــی و همچنیــن ســکوهای ضلــع جنوبــی و شــمالی در حــال 
اجــرا اســت. عملیــات تأسیســات مکانیکــی و الکتریکــی در تــراز زیرســکو، ســکو و بلیــط فروشــی 
در حــال اجــرا اســت. همچنیــن عملیــات حفــاری و اجــرای تحکیمــات اولیــه در راه پلــه اضطــراری 
ضلــع شمال شــرقی، تونــل دسترســی ضلــع جنوبــی، گالــری ضلــع جنوب غربــی، تونــل دسترســی 
ــن  ــگ در ای ــات الینین ــده و عملی ــل گردی ــع شــمالی تکمی ــه ســکو در ضل ــط فروشــی ب ــراز بلی ت

قســمت ها در حــال اجــرا اســت.
ــرقی،  ــوب ش ــع جن ــراری ضل ــه اضط ــه در راه پل ــات اولی ــرای تحکیم ــاری و اج ــات حف عملی
ــوا در دســت  ــل ه ــی و تون ــع جنوب ــکو در ضل ــه س ــی ب ــط فروش ــراز بلی ــی ت ــای دسترس تونل ه

ــکل 12-3(. ــرا اســت )ش اج
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شکل 3-12- پیشــرفت فیزیکی عملیات اجرایی ایستگاه قونقا

عملکرد حوزه 
فنی و اجرایی
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شــکل 3-13- وضعیت اجرایی ایســتگاه قونقا قبل و بعد از سال 1397

وضعیت ایستگاه ابتدای سال 1400وضعیت ایستگاه ابتدای سال1397

وضعیت ایستگاه ابتدای سال 1400

وضعیت ایستگاه ابتدای سال1397

عملکرد سه ساله سازمان 
قطار شهری تربیز
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3-2-6- پروژه ایستگاه گازران )شماره 14( خط یک قطار شهری تبریز 

ایــن ایســتگاه در انتهــای خیابــان خیــام نرســیده بــه چهــارراه قطــران در ســه طبقــه بــه مســاحت 
12700 مترمربــع اجــرا شــده اســت. ایســتگاه مذکــور بــه دلیــل تأخیــر در اســتمالک محــل ایســتگاه 
دچــار تأخیــر در ســاخت شــده اســت )حــذف از قــرارداد شــرکت ملــی ســاختمان(. پس از اســتمالک 
بخشــی از محــدودة ایســتگاه، در قالــب قــراردادی جدیــد فعالیت هــای اجرایــی شــروع شــده اســت 
ــی  ــات زیربنای ــی تأسیس ــامل جابه جای ــال 1396 ش ــان س ــا پای ــده ت ــام ش ــای انج ــم فعالیت ه و اه
ــل  ــس از تکمی ــت. پ ــوده اس ــتگاه ب ــمتی از ایس ــزی قس ــان و بتن ری ــازه نگهب ــرای س ــهری، اج ش
اســتمالک محــدوده ایســتگاه از ســال 1397 تــا ابتــدای ســال 1400 حفــاری ایســتگاه، ســازة جنوبــی 
ــتگاه  ــمالی ایس ــی و ورودی ش ــازة جنوب ــتگاه و س ــی ایس ــة اصل ــازه ای بدن ــات س ــمالی، عملی و ش
تمــام شــده و مســیر خیابــان در محــدوده ایســتگاه بازگشــایی و عملیــات نــازک کاری تــراز ســکو و 
بلیط فروشــی تکمیــل گردیــده و عملیــات نــازک کاری ســازة شــمالی و جنوبــی در حــال اجراســت. 

درصــد پیشــرفت عملیــات اجرایــی ایــن ایســتگاه در شــکل 3-14 نشــان داده شــده اســت. 
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شــکل 3-14- درصد پیشرفت عملیات اجرای ایستگاه گازران

وضعیت ایستگاه ابتدای سال1397

عملکرد حوزه 
فنی و اجرایی
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شــکل 3-15- وضعیت اجرایی ایســتگاه گازران قبل و بعد از سال 1397

وضعیت ایستگاه ابتدای سال1397

وضعیت ایستگاه ابتدای سال 1400

عملکرد سه ساله سازمان 
قطار شهری تربیز
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3-2-7- پروژه ایستگاه  الله )شماره 15( خط یک قطارشهری تبریز

عملیــات اجرایــی ایســتگاه اللــه در خــرداد ســال 97 توســط شــرکت توســعه خدمــات زیربنایی 
ــرداری آن انجــام شــده و  ــان و خاکب ــات ســازه نگهب ــی کــه بخشــی از عملی شــروع شــد در حال
مابقــی ناقــص مانــده بــود. ادامــه عملیــات در قالــب قــرارداد جدیــد از ســال 1397 تــا ســال 1400 
شــامل حفــاری ایســتگاه و تونل هــای دسترســی، اتمــام ســازه ایســتگاه و ورودی شــمالی بــوده و 
عملیــات نــازک کاری و تأسیســات بــرق و مکانیکــی آنهــا در حــال انجــام اســت. درصــد پیشــرفت 

فیزیکــی عملیــات اجرایــی ایســتگاه اللــه در شــکل 3-16 نشــان داده شــده اســت. 

درصد پیشرفت
1396 1397 1398 1399 1400
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شــکل 3-16- درصد پیشرفت عملیات اجرایی ایستگاه الله

وضعیت ایستگاه ابتدای سال1397

عملکرد حوزه 
فنی و اجرایی
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شــکل 3-17- وضعیت اجرایی ایســتگاه الله قبل و بعد از سال 1397

وضعیت ایستگاه ابتدای سال1397

وضعیت ایستگاه ابتدای سال 1400

عملکرد سه ساله سازمان 
قطار شهری تربیز
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3-2-8- ایســتگاه میدان امام حسین ) شماره 16( خط یک قطار شهری تبریز

ــات  ــود و از عملی ــه ب ــام یافت ــال 97 اتم ــا س ــین )ع( ت ــام حس ــتگاه ام ــازة ایس ــات س عملی
ســازه های شــمالی و جنوبــی و نــازک کاری ایســتگاه عملیاتــی صــورت نگرفتــه بــود و تــا ابتــدای 
ســال 1400 عملیــات نــازک کاری ایســتگاه و ســازه و نــازک کاری ورودی جنوبــی بــه پایان رســیده 
ــه  ــت. در ادام ــده اس ــایی ش ــوس بازگش ــه دال معک ــی ب ــر روش اجرای ــا تغیی ــه ب ــان الل و خیاب
ــن ســال وقفــه در حــال حاضــر در  ــل و ایســتگاه بعــد چندی ــان تکمی ــر ســطح خیاب حفــاری زی
حــال بهره بــرداری اســت. همچنیــن در ســاختمان شــمالی ایســتگاه عملیــات ســازه اتمــام یافتــه 
ــد  ــد. درص ــی می باش ــرق و مکانیک ــات ب ــازک کاری و تأسیس ــات ن ــی عملی ــل نهای و در مراح
پیشــرفت عملیــات اجرایــی ایســتگاه امــام حســین )ع( در شــکل 3-18 نشــان داده شــده اســت. 

درصد پیشرفت
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شــکل 3-18- درصد پیشــرفت فیزیکی عملیات اجرایی ایستگاه امام حسین )ع(

وضعیت ایستگاه ابتدای سال1397

عملکرد حوزه 
فنی و اجرایی
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شــکل 3-19- وضعیت اجرایی ایســتگاه امام حسین )ع( قبل و بعد از سال 1397

وضعیت ایستگاه ابتدای سال 1400

وضعیت ایستگاه ابتدای سال 1400

عملکرد سه ساله سازمان 
قطار شهری تربیز
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3-2-9- ایستگاه نور ) شماره 18( خط یک قطار شهری تبریز

ایســتگاه نــور خــط 1 آخریــن ایســتگاه مربــوط بــه خــط یــک قطــار شــهری تبریــز اســت کــه 
در منطقــه اللــة غربــی واقــع شــده اســت. ایــن ایســتگاه از جملــه ایســتگاه های رو زمینــی اســت 
ــد  ــرار خواه ــرداری ق ــورد بهره ب ــه م ــزی الل ــو مرک ــل از دپ ــن ایســتگاه قب ــوان آخری ــه عن ــه ب ک
ــقف  ــون، س ــی، زه کشــی پیرام ــازه بتن ــل س ــال 1397 تکمی ــل از س ــتگاه قب ــن ایس ــت. در ای گرف
ــود و از  ــراز بلیــط فروشــی اجــرا شــده ب ــازک کاری نصــف ت ــه میــزان 50 درصــد و ن زیپینــگ ب
ــازک کاری تــراز ســکو و تــراز بلیــط فروشــی، محوطه ســازی ایســتگاه، نــرده  بــدو ســال1397، ن
ــه تأسیســات  ــوط ب ــای مرب ــگ، کاره ــده ســقف زیپین ــی 50 درصــد باقیمان ــام مابق ــه، اتم محوط
ــید. درصــد پیشــرفت  ــام رس ــه اتم ــه ب ــط فروشــی و محوط ــراز ســکو، بلی ــی ت مکانیکــی و برق

ــور در شــکل 3-20 نشــان داده شــده اســت.  ــی ایســتگاه ن ــات اجرای فیزیکــی عملی
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شکل 3-20- درصد پیشــرفت فیزیکی عملیات اجرایی ایستگاه نور

وضعیت ایستگاه ابتدای سال1397

عملکرد حوزه 
فنی و اجرایی
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شــکل 3-21- وضعیت اجرایی ایســتگاه نور قبل و بعد از سال 1397

وضعیت ایستگاه ابتدای سال 1400

وضعیت ایستگاه ابتدای سال 1400

عملکرد سه ساله سازمان 
قطار شهری تربیز
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3-2-10- پروژه پایانه الله خط یک

ــه در  ــه الل ــتیبانی پایان ــی و پش ــاختمان های تعمیرگاه ــداث س ــازی و اح ــات محوطه س عملی
ــا ســال  ــراردادی در نیمــه دوم ســال 1389 شــروع و ت ــب ق ــار در قال ــه وســعت 14 هکت ــی ب زمین
1396 فعالیت هــای ســاختمانی و محوطه ســازی انجــام گردیــد. در ادامــه و طــی قــراردادی جدیــد 
ــال 1397  ــان س ــا پای ــه و ت ــتور کار قرارگرفت ــه در دس ــه الل ــازی پایان ــی و روس ــات تکمیل عملی
ــه طــور کامــل  ــه ب ــه روش جت گروتینــگ و تکمیــل ســاختمان های پایان عملیــات تحکیــم بســتر ب
ــذاری داخــل ســالن ها انجــام شــده  ــای تأسیســاتی و بخشــی از ریل گ ــات اجــرای داکت ه و عملی
و پیشــرفت فیزیکــی در ایــن بخــش 34 درصــد بــوده اســت. از ســال 1397 تــا ســال 1400 عملیــات 
ــا،  ــاتی و منهول ه ــای تأسیس ــرای کانال ه ــی، اج ــوزن های ریل ــب س ــراه نص ــه هم ــذاری ب ریل گ
ــازی و  ــادی از محوطه س ــم زی ــن حج ــل و همچنی ــینی کاب ــاخته و س ــش س ــای پی ــب داکت ه نص
اجــرای خیابان هــا انجــام شــده اســت . بــا پیشــرفت 72 درصــدی قــرارداد دوم ، پیشــرفت فیزیکــی 

پــروژه احــداث پایانــه اللــه بالــغ بــر 92 درصــد گردیــده اســت. )شــکل 22-3 (

وضعیت پایانه الله ابتدای ســال 1400

وضعیت پایانه الله سال 1396

شکل 3-22- پایانه الله

عملکرد حوزه 
فنی و اجرایی
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3-2-11- پروژه روسازی فاز سه خط یک 

ــز در بهمــن 1395 شــروع شــده  ــاز ســه خــط یــک قطــار شــهری تبری ــروژه ی روســازی ف پ
و در ســال 96 تنهــا بتن ریــزی پرکننــده زیــر ریــل از انتهــای روســازی فــاز دو تــا ایســتگاه 18 و 
ــه  ــزی- ک ــات ریل گــذاری و بتن ری ــود. عملی ــان رســیده ب ــه پای ــه ب ــه الل قســمتی از داخــل پایان
اهــم بخــش روســازی بــه طــول 13420 بــوده اســت- از فروردیــن ســال 1397 شــروع و در آبــان 
ــذاری، اجــرای جــوب، اجــرای  ــات شــامل داکت گ ــام رســیده اســت. ســایر عملی ــه اتم 1398 ب
جــوش آلومینوترمیــت، اجــرای ماســتیک و اجــرای روشــنایی داخــل تونــل تــا آخــر ســال 1398 
اجــرا گردیــده اســت. کمیســیون تحویــل موقــت پــروژه تیرمــاه 1399 تشــکیل و پــروژه در حــال 

حاضــر در مرحلــة رفــع نقــص اســت.

شــکل 3-23- وضعیت روســازی خط 1 قبل و بعد از سال 1397

وضعیت روسازی ابتدای سال 1400

وضعیت روسازی ابتدای سال 1400

وضعیت روسازی ابتدای سال1397

عملکرد سه ساله سازمان 
قطار شهری تربیز
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3-2-12- پروژه سیگنالینگ خط یک 

ــی و ضــروری جهــت  ــی جــزو یکــی از اجــزای حیات سیســتم ســیگنالینگ در سیســتم های متروی
ــری از ســوانح  ــرداری و جلوگی ــت بهره ب ــی مســافر و قطــار و افزایــش ســرعت و دق ــی جابه جای ایمن
مختلــف تعریــف و اجــرا می شــود. سیســتم ســیگنالینگ دارای دو بخــش عمــده اســت کــه عبارت انــد 
از: تجهیــزات کنــار خطــی کــه بــر روی خطــوط ریلــی و اتاق هــای تجهیــزات ســیگنالینگ در ایســتگاه ها 
ــوند. در  ــب می ش ــا نص ــر روی قطار ه ــه ب ــرد ک ــزات آنب ــوند و تجهی ــب می ش ــان نص ــز فرم و مرک
خصــوص بخــش کنــار خــط، بــا عنایــت بــه فازبنــدی پــروژه خــط یــک از لحــاظ کارهــای عمرانــی 
ــاز دو  ــش و ف ــی ش ــک ال ــتگاه های ی ــالوه ایس ــی به ع ــو ائل گول ــامل دپ ــک ش ــاز ی ــاز )ف ــه ف ــه س ب
ــه(،  ــا ایســتگاه هجــده و دپــو الل شــامل ایســتگاه هفــت الــی یــازده و فــاز ســوم از ایســتگاه یــازده ت
سیســتم ســیگنالینگ نیــز بــه تبــع ایــن فازبنــدی عمرانــی تقســیم بندی شــده کــه تــا ســال 94 کار اجــرای 
سیســتم ســیگنالینگ فــاز اول و تــا ســال 96 کار اجــرای سیســتم ســیگنالینگ فــاز دوم اجــرا و مــورد 
بهره بــرداری قــرار گرفته انــد. از ســال 97 کارهــای باقیمانــده فــاز دوم از جملــه اجــرای سیســتم ارت 
ــده اســت و  ــاز یــک و دو اجــرا گردی و همچنیــن اجــرای سیســتم توقــف اضطــراری قطــار )ESP( ف
در حــال حاضــر پــروژه در حــدود 60 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد. بــه علــت اعمــال تحریم هــای 
ظالمانــه علیــه کشــور و عــدم امــکان تأمیــن برخــی تجهیــزات و نواقــص پــروژه و همچنیــن موضوعات 
نرم افــزار سیســتم از ســوی تأمیــن کننــده، تکمیــل و راه انــدازی پــروژه بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه 
گردیــده اســت. شــکل 3-24، درصــد پشــرفت فیزیکــی فعالیــت هــای کابــل کشــی، مونتــاژ و نصــب 
ــال های  ــزان پیشــرفت در س ــیگنالینگ و شــکل 3-25 می ــزات سیســتم س ــا و نصــب تجهی ــت ه کابین
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شــکل 3-24- درصد پیشــرفت فیزیکی بخش های کابل کشــی، مونتاژ و نصب کابینت ها و نصب تجهیزات سیســتم سیگنالینگ

عملکرد حوزه 
فنی و اجرایی
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3-2-13- پروژه مخابرات و اسکادا خط یک  

انجــام ایــن بخــش شــامل طراحــی تفصیلــی، مهندســی خریــد کاال، نظــارت ســازنده بــر نصب، 
برقــراری سیســتم تضمیــن کیفیــت، تهیــه نقشــه های چون  ســاخت )As Built(، تأمیــن مصالــح و 
تجهیــزات، تهیــه، بســته بندی صادراتــی، بارگیــری، حمــل، بارانــدازی، ترخیــص )بــدون عــوارض 
ــای  ــه کاره ــی کلی ــا، هماهنگ ــار کارفرم ــز در انب ــرایط CPT تبری ــق ش ــل مطاب ــی( و تحوی گمرک
موضــوع قــرارداد، تجهیــز کارگاه، نصــب و راه انــدازی تجهیــزات، آمــوزش، تحویــل کتابچه هــای 
بهره بــرداری و نگهــداری، بهره بــرداری آزمایشــی، تهیــه و تحویــل قطعــات یدکــی، تأمیــن ابــزار 
ــام  ــای انج ــزات و کاره ــح و تجهی ــه مصال ــن کلی ــرداری و تضمی ــداری و بهره ب ــوص نگه مخص

ــت. ــه اس ــتم های پانزده گان ــرای سیس ــده ب ش
ــر 14  ــتمل ب ــه مش ــز ک ــهری تبری ــار ش ــک قط ــط ی ــکادا خ ــرات و اس ــروژه مخاب ــرارداد پ ق
 EPC ــب ــاه در قال ــدت 42 م ــرای م ــال 1389 ب ــد در س ــکادا می باش ــی و اس ــتم مخابرات سیس
ــل وجــود تحریم هــا و مشــکالت ایجــاد شــده  ــه دلی منعقــد شــده و در طــول ســالیان گذشــته ب
ــی هســتند،  ــًا ســاخت کشــورهای اروپای ــه عموم ــی ک ــزات سیســتم های مخابرات ــن تجهی در تأمی
اجــرای پــروژه بــا تأخیــر چشــمگیری مواجــه شــده اســت. همچنیــن عــدم تکمیــل فیزیکــی تمامی 
ایســتگاه های خــط یــک جهــت تحویــل بــه پیمانــکار مربوطــه یکــی دیگــر از دالیــل مهــم تأخیــر 

بــه وجــود آمــده در اتمــام اجــرای ایــن بخــش اســت.
ــن  ــی و تأمی ــای مهندس ــًا در بخش ه ــال 97 عموم ــدای س ــا ابت ــاد ت ــدو انعق ــروژه از ب ــن پ ای
ــاز 2  ــر و در ف ــورت کامل ت ــک به ص ــاز ی ــرا، در ف ــوزة اج ــته و در ح ــرفت داش ــزات پیش تجهی
ــی  ــای اجرای ــده اســت. کاره ــی ایســتگاه ها اجــرا ش ــدادی از سیســتم های حیات ــط تع ــروژه فق پ
ــتم های  ــرای سیس ــاز 1 و اج ــتگاه های ف ــل ایس ــت تکمی ــزارش در جه ــده در دوره گ ــام ش انج

ــت. ــده اس ــه ش ــدول 3-2 ارائ ــاز 2 و 3 در ج ــتگاه های ف ایس
از اهــم کارهــای انجام یافتــه در طــول یــک ســال گذشــته در ایــن بخــش می تــوان بــه تعییــن 
تکلیــف تمامــی موضوعــات و موانــع قــراردادی پــروژه ناشــی از تأخیــر طوالنی مــدت بــه وجــود 
آمــده در اتمــام پــروژه نــام بــرد کــه ایــن امــکان را جهــت تکمیــل و اتمــام پــروژه ظــرف مــدت 

پیش بینــی شــده یــک ســال آینــده فراهــم نمــوده اســت.
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شــکل 3-25- درصد پیشــرفت فیزیکی تأمین، نصب و راه اندازی سیستم سیگنالینگ خط 1
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اقدامات انجام گرفته 97/۱ الی ۱۴۰۰/3 نام سیستم

نصب و راه اندازی گیت های ایستگاه 7،8،10،11،12 و  نصب گیت های ایستگاه 16 ،17 و 18 )AFC( سیستم جمع آوری کرایه

نصب و راه اندازی دوربین های ایستگاه های 5، 7، 8، 11، 12، 16، 17 و 18 )CCTV( دوربین مدار بسته

نصب و راه اندازی ساعت های ایستگاه های 5، 7، 8، 9، 11، 12، 16، 17 و 18 )Clock( توزیع ساعت

نصب و راه اندازی ساعت های ایستگاه های5، 7، 8، 11، 12، 16، 17 و 18 )FAS( اعالم حریق

نصب تجهیزات ایستگاه های 5، 7، 8، 11، 12، 16، 17 و 18 و راه اندازی ایستگاه 1 الی 6 )IAS( کنترل تردد

نصب و راه اندازی سیستم شبکه نصب و راه اندازی ساعت های ایستگاه های 5، 7، 8، 10، 11، 
،12

)LAN( شبکه محلی

نصب و راه اندازی پیج ایستگاه های5، 7، 8، 11، 12، 16، 17 و 18 )PA( اعالن عمومی

رفع نقص و تحویل سیستم دپو ائل گولی، ایستگاه 1 الی 6 )PABX( تلفن

نصب و سایت تست ایستگاه های 1 الی 6 )PIS(اطالعات مسافرین

اجرای کابل نشتی ایستگاه 7 الی 18 و راه اندازی تجهیزات در فاز 2 و 3 )Radio( شبکه رادیویی

نصب و راه اندازی محلی پست های LPS و RS دپو ائل گولی، ایستگاه 1 الی 6 و ساخت و 
تست کارخانه ای تابلوهای فاز 2 و 3

)SCADA( اسکادا

کابل کشی فیبر نوری ایستگاه 7 الی 18 و راه اندازی تجهیزات در فاز 2 و 3 و دپوی الله )SDH( فیبر نوری

نصب و راه اندازی سیستم شبکه نصب و راه اندازی ساعت های ایستگاه های 5، 7، 8، 10، 11، 
12، 16، 17، 18 و دپو الله

)UPS( منبع تغذیه بدون وقفه

RADIO و FAS ،SDH تامین و تحویل بخشی از ابزارآالت بهره برداری سیستم های سایر

جدول 3-2- اقدامات صورت گرفته در مورد زیرسیســتم های مخابرات و اســکادا از ســال 97 تا 1400

مقایســه عملکــرد ســازمان در دو دوره ابتــدای پــروژه تــا انتهــای ســال 1396 و دوره ســه ســاله اخیــر در 
ــرات و اســکادا در  ــدازی زیرمجموعــه بخــش مخاب قالــب درصــد پیشــرفت فیزیکــی تأمیــن، نصــب و راه ان

شــکل 3-26 و 3-27 نشــان داده شــده اســت. 
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شــکل 3-26- پیشــرفت فیزیکی زیرسیســتم های بخش مخابرات و اســکادا خط 1 در دو دوره قبل و بعدا ز سال 1397

شــکل 3-27- پیشــرفت تامین، نصب و راه اندازی بخش مخابرات فازهای مختلف پروژه قبل و بعد از ســال 97

فروردین 1397 مرداد 1400

مخابرات کل خط مخابرات فاز 1 مخابرات فاز 2 مخابرات فاز 3

3-2-14- پروژه تجهیزات ثابت آسانسورها و پله های برقی ایستگاه ها خط یک قطار شهری تبریز
 

3-2-14-1- آسانسور
ــر اســتفاده  ــا ویلچی آسانســور اغلــب در ایســتگاه های قطــار شــهری جهــت اســتفاده معلــوالن و افــراد ب
می شــود. همچنیــن در مواقــع ضــروری و حمــل بیمــار نیــز می تــوان از آسانســور جهــت بــاال و پاییــن آمــدن 
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ــافران  ــل مس ــت حم ــوالً جه ــور معم ــود. از آسانس ــتفاده نم ــتگاه ها اس ــف ایس ــای مختل از ترازه
قطــار اســتفاده نمی شــود. مگــر در صورتــی کــه بــه هــر دلیــل امــکان اســتفاده از پلــه برقــی بــرای 
ــه  ــرای ایســتگاه های خــط 1 کاًل ب ــف شــده ب مســافر مقــدور نباشــد. تعــداد آسانســورهای تعری
تعــداد 74 دســتگاه بــوده کــه از ایــن میــزان 16 دســتگاه قبــل از ســال 1397 و 12 دســتگاه بعــد از 

ســال 1397 تکمیــل و 32 دســتگاه در حــال اجراســت )جــدول 3-3(. 

قرارداد ندارد در حال اجرا تکمیل بعد از 97 تکمیل قبل از 97 تعداد آسانسور نام ایستگاه

- - - 3 3 ایستگاه ۱

- - - 3 3 ایستگاه 2

- - - 3 3 ایستگاه 3

- - - 3 3 ایستگاه ۴

- - - 2 2 ایستگاه 5

- - - 2 2 ایستگاه 6

- - 4 - 4 ایستگاه 7

- - 4 - 4 ایستگاه 8

- 6 2 - 8 ایستگاه 9

- 4 - - 4 ایستگاه ۱۰

- 5 - - 5 ایستگاه ۱۱

- 4 2 - 6 ایستگاه ۱2

4 - - - 4 ایستگاه ۱3

5 - - - 5 ایستگاه ۱۴

5 - - - 5 ایستگاه ۱5

- 4 - - 4 ایستگاه ۱6

- 6 - - 6 ایستگاه ۱7

- 3 - - 3 ایستگاه ۱8

14 32 12 16 74 جمع

19٪ 42 ٪ 17 ٪ 22 ٪ 100 ٪ درصد

جدول 3-3- وضعیت تکمیل و اجرای آسانســورهای خط 1
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3-2-14-2-  پله های برقی
پله برقی هــای ســخت کار1 نصــب شــده در متــرو بــه عنــوان بخشــی از سیســتم حمــل و نقــل 
ــه طــور  ــاد ب ــرای کارکــرد ســنگین و اســتفاده زی ــاال هســتند کــه ب ــا ســطح ترافیــک ب عمومــی ب
ــف  ــی و EN 115 تعری ــتاندارد مل ــدف اس ــوند. ه ــه طراحــی می ش ــاعت در هفت متوســط 140 س
حداقــل الزامــات ایمنــی پله برقی هــا بــرای حفاظــت افــراد و اشــیا در مقابــل خطــرات و حــوادث 
حیــن نصــب، کارکــرد، نگهــداری و بازرســی اســت. عــالوه بــر الزامــات ایمنــی تعریــف شــده در 
ــی در  ــی اضاف ــار و ویژگی هــای ایمن اســتاندارد ملــی و EN 115، الزم اســت در مــورد شــرایط ب
زمینــه شــرایطی کــه ســطوح ترافیــک موجــود را منعکــس می کنــد، بیــن مشــخصات فنــی تولیــد 
کننــده بــا مشــخصات فنــی دســتگاه های مــورد اســتفاده در متــرو مطابقــت وجــود داشــته باشــد. 
مشــخصات فنــی ایــن دســتگاه ها بایــد شــرایط ســرویس ایمــن و مطمئــن در ســاعت پیــک پــرکار 
و کارکــرد در شــرایط ســخت را فراهــم  آورنــد. از آن جایــی کــه طراحــی، دوام و اســتحکام ایــن 
ــرایط و  ــدی ش ــای تولی ــت پله برقی ه ــند، الزم اس ــاری می باش ــوع تج ــا ن ــاوت ب ــتگاه ها متف دس

الزامــات زیــر را تامیــن کننــد:
ــه  ــی از جمل ــای بین الملل ــاس آیین نامه ه ــر اس ــخت کار ب ــی س ــد پله برق ــی و تولی 1. طراح

APTA آیین نامــه 
2. اخذ گواهی تایپ تست پله برقی برای نوع عمومی و سخت کار از مراجع معتبر 

3. واجــد گواهــی تایــپ تســت بــرای تمــام تجهیــزات اســتفاده شــده در پله  برقــی از مراجــع 
معتبــر بــر اســاس اســتانداردهای ملــی و بین المللــی

4. واجد شرایط بازرسی، کنترل کیفی و انجام تست های فنی و عملکردی کارخانه ای
ــا تالش هــای مدیریتــی و همکاری هــای  ــه توانمنــدی داخلــی و ب ــا اعتقــاد ب ــز ب متــروی تبری
تخصصــی در زمینــه انتقــال تجــارب تولید کننــدگان خارجــی بــه تولید کننــدگان داخلــی، 
ــران را  مهم تریــن قــدم را یعنــی عقــد قــرارداد تأمیــن و نصــب اولیــن پله برقــی ســخت کار در ای
بــا تولید کننــده داخلــی برداشــته اســت. در ایــن راســتا عــالوه بــر بازنگــری در اســناد مناقصــه و 
ــی فراهــم شــد، مشــخصات  ــدگان داخل ــت تولیدکنن ــکان رقاب ــه ام ــی ک ــی پله برق مشــخصات فن
ــتیل  ــی از اس ــش پله برق ــر پوش ــات تغیی ــه اقدام ــد. از جمل ــه ش ــز بهین ــرد آن نی ــی و عملک فن
ــا  ــل پله برقی ه ــک کام ــی، تفکی ــای پله برق ــداد هیتره ــل و تع ــودن مح ــه نم ــه 304، بهین 316 ب
براســاس ارتفــاع بــه Public وHeavy Duty ، کاهــش تیــپ تولیــد پله برقــی، تغییــر پوشــش ســازه 
ــل و ...  ــر هندری ــول عم ــرد و ط ــش عملک ــرای افزای ــودن Newel wheel ب ــه نم ــی، اضاف پله برق
اســت کــه موجــب کاهــش قابــل مالحظــه هزینه هــا، بهبــود مشــخصات فنــی و ســهولت تأمیــن 

تجهیــزات شــده اســت. 
تالش هــای صــورت گرفتــه از ســوی شــرکت های داخلــی و همــکاری متخصصــان متروهــای 
کشــور بــه خصــوص متــروی تبریــز در ارتقــاء دانــش فنــی و ســطح کیفــی تولیــد کننــدگان بســیار 
تاثیرگــذار بــوده اســت. در شــرایطی کــه محصــوالت ایرانــی از نظــر کیفیــت، گارانتــی، قیمــت و ... 
می توانســت بــا بهتریــن برندهــای بین المللــی رقابــت کنــد دلیلــی بــرای واردات وجــود نداشــت. 
بــه طــور متوســط خریــد هــر دســتگاه پله برقــی بــرای متــرو نزدیــک بــه 100 هــزار دالر ارزبــری 
ــی  ــا دالر صرفه جوی ــد داخــل، میلیون ه ــد تولی ــل فرآین ــت و تکمی ــش ظرفی ــا افزای ــه ب داشــت ک
ــاخت  ــی س ــب پله برق ــن و نص ــرارداد تأمی ــون 3 ق ــز تاکن ــروی تبری ــت. مت ــام پذیرف ارزی انج
داخــل بــه تعــداد 7 دســتگاه بــرای ایســتگاه 12، 5 دســتگاه بــرای ایســتگاه 16 و 72 دســتگاه بــرای 
ــای  ــون پله برقی ه ــر اســت هم اکن ــایان ذک ــته اســت. ش ــک داش ــاز 2 و 3 خــط ی ــتگاه های ف ایس

ایســتگاه 12 و 16 تامیــن و نصــب شــده و در حــال بهره بــرداری اســت.
معمــوالً پله برقی هــای مــورد اســتفاده در ایســتگاه ها 30 درجــه و بــا کارکــرد ســنگین ســاخته 

1. Heavy duty
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ــک، 177  ــط ی ــتگاه های خ ــرای ایس ــده ب ــف ش ــای تعری ــداد پله برقی ه ــود. تع ــب می ش و نص
ــل از ســال 1397 و 13 دســتگاه بعــد از ســال  ــزان 46 دســتگاه قب ــن می دســتگاه اســت کــه از ای

1397 تکمیــل شــده و تعــداد 72 دســتگاه در حــال اجــرا اســت )جــدول 4-3(

قرارداد ندارد در حال اجرا تکمیل بعد از 97 تکمیل قبل از 97 تعداد پله برقی نام ایستگاه

- - - 3 3 ایستگاه ۱

- - - 7 7 ایستگاه 2

- - - 8 8 ایستگاه 3

- - - 9 9 ایستگاه ۴

- - - 7 7 ایستگاه 5

- - - 4 4 ایستگاه 6

- 8 2 - 10 ایستگاه 7

- 12 - - 12 ایستگاه 8

- 12 - - 12 ایستگاه 9

2 12 - - 14 ایستگاه ۱۰

4 - - 8 12 ایستگاه ۱۱

6 2 6 - 14 ایستگاه ۱2

10 6 - - 16 ایستگاه ۱3

8 4 - - 12 ایستگاه ۱۴

4 4 - - 8 ایستگاه ۱5

4 - 5 - 9 ایستگاه ۱6

8 8 - - 16 ایستگاه ۱7

- 4 - - 4 ایستگاه ۱8

46 72 13 46 177 جمع

26٪ 40٪ 8٪ 26٪ 100٪ درصد

جــدول 3-4- وضعیت تکمیل و اجرای پله برقی های خط 1
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3-2-15- کارهای برقی خط 1  

ــدازی  ــزات، نصــب، تســت و راه ان ــن تجهی ــر تأمی ــی مشــتمل ب ــای برق ــا کاره ــط ب ــای مرتب فعالیت ه
ــت.  ــنایی اس ــزات روش ــد تجهی ــل مانن ــزات تون ــت های RS و تجهی ــت های LPS و پس ــزات پس تجهی
پســت های قــدرت یــا LPS بــه منظــور تأمیــن بــرق مصــارف مرســوم ماننــد سیســتم روشــنایی عــادی و 
ــل، دیواترینــگ، سیســتم  ــه ایســتگاه و تون ــرق پله برقــی و آسانســورها، سیســتم تهوی اضطــراری، تأمیــن ب
مخابراتــی و ســیگنالینگ مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. وظیفــه اصلــی پســت های کشــش یــا RS تأمیــن 
بــرق خــط باالســری OCS به منظــور تغذیــه موتورهــای ترن هــا اســت. به منظــور اطمینــان از عــدم قطعــی 
ــک از  ــر ی ــه ه ــر لحظ ــه در ه ــت ک ــت LPS اس ــدد پس ــتگاه دارای دو ع ــر ایس ــت های LPS، ه در پس
ــدوی مشــخص  ــع ه ــه توزی ــه ب ــا توج ــد. ب ــانی می کنن ــوق را تغذیه رس پســت ها 50 درصــد مصــارف ف
ــتگاه ها  ــن ایس ــان بی ــک در می ــورت ی ــت های RS به ص ــه، پس ــر لحظ ــط در ه ــر روی خ ــا ب ــده ترن ه ش
تعبیــه و راه انــدازی شــده اند. بنابرایــن خــط یــک دارای 8 پســت RS و 19 پســت LPS اســت. بــرای افزایــش 
قابلیــت اطمینــان بــرق داری پســت های LPS و RS، ایــن پســت ها در هــر ایســتگاه بــا پســت های مجــاور 
ــگام  ــا هن ــت ت ــده اس ــل گردی ــای 20KV کوپ ــا کابل ه ــتی ب ــن دس ــاال و پایی ــتگاه های ب ــودش در ایس خ
بی بــرق هــر دو پســت LPS یــا RS یــک ایســتگاه، برق رســانی از ایســتگاه مجــاور باالدســتی انجــام گیــرد.

3-2-15-1- فازبندی تأمین، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات برقی خط یک:

ــک  ــاز ی ــاز تقســیم بندی شــده اســت. ف ــه ســه ف ــرق ب ــن ب ــک از لحــاظ تأمی ــک: خــط ی ــاز ی ف
ــه همــراه تونــل اســت. بخــش خریــد  ــر دپــوی ائل گولــی و ایســتگاه های یــک الــی شــش ب مشــتمل ب
ــه  ــاه 1391 مناقص ــد. در تیرم ــول انجامی ــه ط ــال 1391 ب ــا س ــاز ت ــن ف ــی ای ــای برق ــدازی کاره و راه ان
ــًا  ــا شــرکت نیــرو آرا اندیــش منعقــد گردیــد. نهایت ــرای تکمیــل کارهــای برقــی ایــن فــاز ب جدیــدی ب
تکمیــل و تحویــل فعالیت هــا در ســال 1394 بــه اتمــام رســیده و تحویــل شــرکت بهره بــرداری گردیــد. 
اهــم فعالیت هــای انجــام شــده؛ راه انــدازی و بــرق داری دو عــدد پســت LPS دپــوی ائل گولــی، 12 عــدد 
پســت LPS ایســتگاه های یــک الــی شــش و ســه عــدد پســت RS بــه همــراه تجهیــزات روشــنایی معمولی 
ــر اول اســت. شــش عــدد ترانســفورماتور 2.7MVA، 34 عــدد  ــل شــش کیلومت و اضطــراری طــول تون
تابلــوی یکســوکننده، 15 عــدد تابلــوی 20KV و 30 عــدد تابلــوی دیــواری در پســت های RS نصــب و 
بــر ق دار گردیــده اســت. 14 عــدد ترانســفورماتور 1.25MVA، 112 عــدد تابلــوی ایســتاده LV، 52 عــدد 
تابلــوی 20KV و 1260 عــدد باتــری NI-CD در پســت های LPS نصــب و بــرق دار شــده اســت. طــول 
ــه OCS و  ــی های تغذی ــایر کابل کش ــر و س ــدود 94 کیلومت ــاز اول ح ــی های 20KV در ف ــی کابل کش کل

ــر اســت. کابل هــای فشــار ضعیــف حــدود 60 کیلومت
ــاز  ــن ف ــل اســت. ای ــه همــراه تون ــازده ب ــی ی ــر ایســتگاه های هفــت ال ــاز دو مشــتمل ب ــاز دو: ف ف
دارای 10 عــدد پســت LPS و دو عــدد پســت RS اســت. در بهمــن مــاه 1394 مناقصــه ای بــرای کارهــای 
ــای الزم در  ــت فعالیت ه ــد و در نهای ــد گردی ــز منعق ــن تبری ــع آتری ــرکت صنای ــا ش ــاز ب ــن ف ــی ای برق
ســال 1397 بــه اتمــام رســیده و تحویــل شــرکت بهره بــرداری گردیــد. اهــم فعالیت هــای انجــام شــده؛ 
ــی یــازده و دو  تأمیــن تجهیــزات و راه انــدازی و بــرق داری 10 عــدد پســت LPS ایســتگاه های هفــت ال
عــدد پســت RS بــه همــراه تجهیــزات روشــنایی معمولــی و اضطــراری طــول تونــل پنــج کیلومتــر دوم 
اســت. چهــار عــدد ترانســفورماتور 2.7MVA، 22 عــدد تابلــوی یکســوکننده، 10 عــدد تابلــوی 20KV و 
20 عــدد تابلــوی دیــواری در پســت های RS نصــب و بــرق دار گردیــده اســت. 10 عــدد ترانســفورماتور 
ــری NI-CD در  ــدد بات ــوی 20KV و 920 ع ــدد تابل ــتاده LV، 36 ع ــوی ایس ــدد تابل 1.25MVA، 96 ع
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ــر  ــاز دو حــدود 60 کیلومت ــرق دار شــده اســت. طــول کلــی کابل کشــی های 20KV در ف پســت های LPS نصــب و ب
ــت. ــر اس ــدود 40 کیلومت ــف ح ــار ضعی ــای فش ــه OCS و کابل ه ــی های تغذی ــایر کابل کش و س

ــاز دارای 16  ــه اســت. ایــن ف ــی هیجــده و دپــوی الل ــر ایســتگاه های دوازده ال ــاز ســه مشــتمل ب ــه: ف ــاز س ف
عــدد پســت LPS و ســه عــدد پســت RS اســت. در مهــر مــاه 1397 مناقصــه ای بــرای کارهــای برقــی ایــن فــاز بــا 
شــرکت صنایــع آتریــن تبریــز منعقــد گردیــد. تــا ابتــدای خــرداد 1400 تقریبــا 69 درصــد بخــش خریــد و 39 درصــد 
بخــش اجــرا بــه اتمــام رســیده اســت. همچنیــن یکــی از LPSهــای ایســتگاه های 12، 17 و 18 و RS8 در دپــوی اللــه 
ــزات  ــرداری شــده اســت. اهــم فعالیت هــای انجــام شــده تأمیــن تجهی ــرق دار و تحویــل شــرکت بهره ب تکمیــل و ب
ــری NI-CD پســت های LPS و RS، 10 عــدد ترانســفورماتور 1.25MVA پســت های  ــد 1472 عــدد بات شــامل خری
ــر، 14  LPS، 74 عــدد تابلــوی LV ایســتاده و 54 عــدد تابلــوی دیــواری پســت های LPS، 28 عــدد شــارژر و اینورت
عــدد تابلــوی بانــک خازنــی، 47 کیلومتــر ســیم های مســی جریان هــای ســرگردان، پنــج تــن آهــن آالت، زیرســری، 
دســتک و ســینی کابــل بــوده اســت. در بخــش اجــرا عــالوه بــر تحویــل چهــار عــدد پســت فوق الذکــر بــه شــرکت 
ــاز ســه  ــل ف ــل و در طــول تون ــا تون ــرق منطقــه ای ت ــل 20KV از پســت ب ــر کاب ــرداری، کابل کشــی 30 کیلومت بهره ب
و دپــوی اللــه، کابل کشــی 42 کیلومتــر کابــل 1500VDC در RS5 و محوطــه دپــوی اللــه و نصــب 42 عــدد مفصــل 
و 90 عــدد ســرکابل 20KV بــه اتمــام رســیده اســت. از اقدامــات شــاخص صــورت گرفتــه از ســال 1396 در حــوزه 

تأمیــن تــوان می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
- آزادســازی و بــرق داری 3 دســتگاه فیــدر 20 کیلــو ولــت از پســت هــای فــوق توزیــع روشــنایی و گلســتان بــه 

منظــور تأمیــن تــوان فازهــای 2 و 3 خــط یــک
- مطالعات، طراحی و برگزاری مناقصه پست اختصاصی روشنایی 

- خرید یک دستگاه ترانسفورمر 20/132 کیلوولت به ظرفیت 50 مگاولت آمپر و ترانس کمپکت مربوطه

3-2-16- پروژه برق باالسری 
سیســتم تغذیــه راه آهــن برقــی بــه دو صــورت جریــان متنــاوب )AC( و یــا جریــان مســتقیم )DC( وجــود دارد 
کــه جریــان از کنــار توســط ریــل ســوم و جریــان از بــاالی مســیر از طریــق شــبکه باالســری منتقــل می گــردد. 
ــن شــرایط  ــر مســتقیم مناســب نمی باشــد و معمــوالً در ای ــاال و مســیرهای غی ــرای ســرعت های ب ــل ســوم ب ری
ــت اســت. در سیســتم  ــه DC 3000 ول ــاژ در سیســتم تغذی ــر ولت ــردد. حداکث ــتفاده می گ از شــبکه باال ســری اس
تغذیــه مســتقیم، بــرق ســه فاز شــبکه بــرق سراســری از طریــق یکسوســاز ســه فــاز، بــه جریــان مســتقیم تبدیــل 
شــده و از طریــق شــبکه باالســری بــه قطــار منتقــل می شــود. در کل دنیــا انــواع مختلــف شــبکه باالســری وجــود 
دارد کــه بنــا بــه اقتضــای طــرح خــط یــک قطارشــهری تبریــز از نــوع O.C.S اســتفاده شــده اســت. در ایــن نــوع 
از شــبکه باالســری، دو ســیم کنتاکــت به صــورت مــوازی کنــار هــم بــوده و به وســیله دو ســیم مــوازی حمــال و 
توســط بازوهــای ثابــت و دراپرهــا نگــه داشــته می شــود. ســیم های حمــال نیــز در بیــن پایه هــا کــه بــا فواصــل 
20 الــی 50 متــری نصــب شــده اند توســط ســاپورت های ســقفی و کانتیلورهــا فیکــس می شــوند. ایــن سیســتم 
ــان  ــد. جری ــب می باش ــاال مناس ــرعت ب ــای س ــی و پروژه ه ــیر تونل ــاز، مس ــیر روب ــرو، مس ــای مت ــرای پروژه ه ب
تراکشــن موتورهــا و مصــارف دیگــر قطــار از طریــق ســیم کنتاکــت بــه پانتوگــراف قطــار می رســد. ایــن ســیم 
دارای شــکل خاصــی بــوده و نســبت بــه جریــان مصرفــی و ســرعت قطــار و ... طراحــی و ســاخت می گــردد. 
شــبکه باالســری خــط یــک شــامل پایانه هــای دپــوی ائل گولــی و دپــوی اللــه و فازهــای یــک، دو و ســه اســت. 

مشــخصات فازهــای شــبکه بــرق باالســری در جــدول 3-5 نشــان داده شــده اســت. 
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درصد از کل شبکه مشخصات بخش های اجرایی

20 خطوط شمالی و جنوبی حدود 10 کیلومتر از ایستگاه یک تا شش فاز یک

16 خطوط شمالی و جنوبی حدود 8 کیلومتر از ایستگاه شش تا یازده فاز دو

30 خطوط شمالی و جنوبی حدود 14 کیلومتر از ایستگاه یازده تا 18 فاز سه

12 حدود شش کیلومتر دپوی ائل گولی

22 حدود 11 کیلومتر دپوی الله

جدول 3-5- مشــخصات فازهای شبکه برق باالسری خط یک 

شــکل 3-28- نمودار پیشــرفت فیزیکی تجمعی اجرای شبکه باالسری خط یک

نمــودار پیشــرفت فیزیکــی پــروژه فازهــای بــرق باالســری خــط 1 در شــکل 3-28 نشــان داده 
شــده اســت. همان طــور کــه مشــاهده می شــود اجــرای شــبکه بــرق باالســری قبــل از ســال 1397 
مربــوط بــه دپــوی ائل گولــی، فــاز یــک و دو بــوده اســت و فــاز ســه و دپــو اللــه بعــد از ســال 
1397 تکمیــل شــده اســت. میــزان پیشــرفت فیزیکــی شــبکه بــرق باالســری قبــل از ســال 1397، 

بــه میــزان 48 درصــد و میــزان پیشــرفت فیزیکــی آن طــی ســه ســال اخیــر 52 درصــد اســت. 
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3-2-17- سامانه تهویه در تونل ها و ایستگاه ها

ــراد داخــل  ــرای اف ــة خطــوط قطــار شــهری تأمیــن شــرایط آســایش ب هــدف از طراحــی ســامانه تهوی
ــع  ــزات، دف ــرد تجهی ــت کارک ــن شــرایط محیطــی مناســب جه ــم از پرســنل و مســافران، تأمی ایســتگاه اع
ــرای  ــع دود و ایجــاد مســیرهای امــن ب ــال و ازدحــام، دف ــل و ایســتگاه در شــرایط نرم ــای داخــل تون گرم
ــه  ــزات تهوی ــات تأمیــن و نصــب تجهی ــزان پیشــرفت عملی ــراد در شــرایط اضطــراری اســت. می نجــات اف

ــه شــده اســت. ــر ارائ ــه شــرح زی ــروژه ب ــاز پ خــط 1 در ســه ف

3-2-17-1- سیستم تهویه فاز یک خط یک:

ــا  ــاز ب ــن ف ــه در ای ــود ک ــامل می ش ــش را ش ــتگاه ش ــا ایس ــک ت ــتگاه ی ــک از ایس ــاز ی ــدوده ف مح
توجــه بــه اینکــه ســه ایســتگاه 2، 3 و 4 زیرزمینــی هســتند، سیســتم تهویــه در محــدودة ورودی تونــل 
از ســمت ایســتگاه یــک بــه دو تــا خروجــی تونــل ایســتگاه چهــار بــه پنــج طراحــی و اجــرا گردیــده 
اســت. پیمانــکار ایــن بخــش شــرکت تــام ایــران خــودرو، مشــاور کارفرمــا شــرکت مهندســی مشــاور 
ســامان انــرژی بــوده و قــرارداد در ســال 93 منعقــد شــده اســت. میــزان پیشــرفت فیزیکــی ایــن بخــش 

در حــال حاضــر 97 درصــد اســت. 
در بخــش تهویــه،  عمــده فعالیت هــای اجرایــی مربــوط بــه کارهــای تأمیــن و نصــب انجــام پذیرفتــه 
اســت و صرفــا عملیــات مربــوط بــه تســت و راه انــدازی آن باقیمانــده اســت. تکمیــل نواقــص باقیمانــده 
پــروژه و راه انــدازی تهویــه فــاز یــک بــه شــرکت ســابیر بین الملــل )پیمانــکار تهویــه فــاز 2 و 3( ابــالغ 
شــده اســت کــه در مرحلــه ارزیابــی و بــرآورد انجــام خدمــات اســت. تاریــخ راه انــدازی بــا توجــه بــه 
ــودن  ــر ب ــه زمان بَ ــا توجــه ب ــًا تامیــن تابلوهــای MCC( و ب ــاز یــک )عمدت ــه ف وجــود نواقــص در تهوی
ســاخت تابلوهــا )بررســی و ســاخت تابلو هــا بــه پیمانــکار ابــالغ شــده اســت(، 6 مــاه پــس از شــروع 
ــی  ــود. در زمان های ــن ســامانه مقــدور خواهــد ب ــدازی ای ــی شــرکت ســابیر امــکان راه ان ــات اجرای عملی
ــن سیســتم در  ــتفاده از ای ــکان اس ــی ام ــه دالیل ــا ب ــا بن ــدازی نشــده اســت )ی ــه راه ان ــه سیســتم تهوی ک
ــه نبــود ایــن ســامانه ســناریوی  ــا علــم ب زمــان بهره بــرداری مهیــا نیســت( شــرکت بهره بــرداری بایــد ب
ــا حــد ممکــن  ــا تهیــه دســتوالعمل هایی، نبــود ایــن سیســتم را ت ــرداری خــود را تهیــه نمــوده و ب بهره ب

پوشــش دهــد.

3-2-17-2- سیستم تهویه فاز دو  و  سه

ــل  ــه دلی ــا ایســتگاه 18 را شــامل می شــود کــه ب ــاز دو و ســه از ایســتگاه هفــت ت ــه ف سیســتم تهوی
ــکار  ــت. پیمان ــد داش ــود نخواه ــتگاه وج ــن ایس ــی در ای ــت چندان ــتگاه 18، فعالیّ ــودن ایس ــی ب روزمین
ــاز مشــارکت صــدور خدمــات فنــی و مهندســی ســابیر بین الملــل –  ــه ایــن دو ف اجــرای سیســتم تهوی
انــرژی و مشــاور کارفرمــا شــرکت مهندســی مشــاور گنــو اســت. قــرارداد ایــن دو فــاز در ســال 1399 
منعقــد شــده اســت. درصــد پیشــرفت فیزیکــی حاصــل شــده 12/48 درصــد اســت. از مشــکالت اجــرای 
عملیــات تهویــه ایــن بخــش می تــوان بــه مــواردی همچــون برخــی نیازمندی هــا و اینترفیس هــای ایــن 

ــرد. ــام ب ــا ســایر سیســتم ها و پروســه مناقصــه انتخــاب مشــاور ن سیســتم ب
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شــکل 3-29-درصد پیشــرفت فیزیکی مهندسی، تامین و نصب و تحویل سیستم تهویه

وضعیت بسته های خرید پروژه در سیستم تهویه خط 1 در جدول 3-6 ارایه شده است.

میــزان پیشــرفت فیزیکــی بخــش هــای مختلــف مهندســی، تامیــن و نصــب و تحویــل سیســتم تهویــه در شــکل 
3-29 ارایــه شــده اســت.
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جدول 3-6- بســته های خرید در بخش تهویه
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3-2-18- سیستم اطفاء حریق

ــر  ــه شــرح زی ــاز ب ــه ســه ف ــزات ب ــایر اجــزاء تجهی ــد س ــز همانن ــق نی ــای حری سیســتم اطف
ــده اســت: تقســیم ش

فــاز 1: در فــاز یــک مســیر، تهیــه مصالــح و اجــرای سیســتم اطفــای حریــق فــاز یــک تونــل 
حدفاصــل ایســتگاه یــک تــا شــش در ســال 1392 بــه پیمانــکار شــرکت آمــوت ســپهر ابــالغ شــده 
ــلنگ،  ــه، ش ــامل جعب ــانی ش ــزات آتش نش ــب تجهی ــی و نص ــات لوله کش ــرای عملی ــت و اج اس

کوپلینــگ و نــازل تــا ســال 1395 اتمــام یافتــه اســت. 
ــل نیــز عملیــات اجرایــی سیســتم اطفــای حریــق مســیر فــاز 2 حــد  ــاز 2: در فــاز دو تون ف
فاصــل ایســتگاه شــش الــی12 و باقیمانــده سیســتم اطفــای حریــق فــاز 1 شــامل نصــب، تســت 
ــار  ــه و چه ــتگاه های دو، س ــای ایس ــزل پمپ ه ــپ و دی ــی پم ــپ، جوک ــتر پم ــدازی بوس و راه ان
و ســایر عملیــات باقیمانــده سیســتم اطفــای حریــق فــاز یــک بــه شــرکت تــوان بــرق آذربایجــان 
واگــذار شــد. عملیــات اجرایــی ایــن فــاز )دو( بــه همــراه کارهــای باقیمانــده از فــاز یــک تــا ســال 

1398 تکمیــل و پایــان یافــت. 
ــه، تأمیــن  ــرارداد مجــزای تأمیــن لول ــل فعالیت هــا در قالــب ســه ق ــاز ســه تون ــاز 3: در ف ف
پمپ هــای آتشنشــانی و تابلوهــای مربوطــه و عملیــات اجرایــی سیســتم اطفــای حریــق فــاز 3 از 
ــدگان و  ــه تأمین کنن ــاز 2 طــی ســال های 98 و 99 ب ــده ف ــی 18 و کارهــای باقیمان ایســتگاه 12 ال

پیمانــکاران واگــذار شــد.  
پیشــرفت فیزیکــی رخ داده در فازهــای مختلــف تأمیــن و اجــرای سیســتم اطفــای حریــق در 

شــکل 30-3 نشــان داده شــده اســت. 
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شــکل 3-30- نمودار پیشــرفت تجمعی سه فاز اجرای سیستم اطفاء حریق خط 1

عملکرد سه ساله سازمان 
قطار شهری تربیز

69



3-2-18-1- پمپ آتش نشانی

ــامانه  ــب س ــوان قل ــه به عن ــانی ک ــاي آتش نش ــتر پمپ ه ــراوان بوس ــت ف ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
 ،NFPA20 آتش نشــانی در ســاختمان ها نصــب می گردنــد، اســتانداردهای بین المللــی ماننــد
BS EN12845 و اســتاندارد ملــی ISIRI21119 بخــش کامــل و جداگانــه اي را بــه نحــوه طراحــی 
ــت.  ــاص داده اس ــانی اختص ــاي آتش نش ــتر پمپ ه ــاخت بوس ــرا در س ــی الزم االج ــات فن و الزام
 NFPA ــتاندارد ــد از اس ــعی می کنن ــر س ــل زی ــه دو دلی ــانی ب ــپ آتش نش ــازندگان پم ــب س اغل

تبعیــت کننــد:
1- اســتاندارد NFPA قابــل احترام تریــن و ســخت گیرانه ترین اســتاندارد جهــان در ایــن 

ــه اســت. زمین
ــد و در  ــت می کنن ــتاندارد تبعی ــن اس ــانی از ای ــزات آتش نش ــدگان تجهی ــد کنن ــایر تولی 2- س
صورتی کــه پمــپ آتش نشــانی هــم از ایــن اســتاندارد تبعیــت نمایــد هیچ گونــه عــدم انطباقــی در 
ــات و  ــه FM جــزو الزام ــای آتش نشــانی، تائیدی ــد. در پمپ ه ــزات بوجــود نمی آی ــرد تجهی کارک
نیازمندی هــای NFPA اســت. معمــوالً وجــود تائیدیــه UL/FM نشــان دهنده آن اســت کــه محصــول 
نســبت بــه محصــوالت مشــابه از کیفیــت خیلــی باالتــری برخــوردار اســت. بــا توجــه تحریم هــای 

وضــع شــده بــرای کشــورمان اخــذ ایــن تائیدیه هــا بــرای تولیدکننــدگان داخلــی میســر نیســت.
عــالوه بــر تحریم هــای موجــود کــه واردات ایــن تجهیــزات را ســخت نمــوده اســت ســازمان 
ــدگان  ــایی تولیدکنن ــه شناس ــد داخــل نســبت ب ــت از تولی ــت حمای ــز در جه ــهری تبری ــار ش قط
ــد پمپ هــای آتش نشــانی  ــن راســتا آماده ســازی اســناد مناقصــه خری ــدام نمــود. در ای ــی اق داخل
ــی  ــات بازرس ــت اقدام ــودن لیس ــه نم ــتانداردی و اضاف ــع اس ــع موان ــا رف ــی ب ــای ایران از برنده
ــای  ــی پمپ ه ــخصات فن ــده و مش ــری ش ــه بازنگ ــناد مناقص ــت. اس ــورت گرف ــناد ص ــه اس ب
آتش نشــانی براســاس اســتاندارد ملــی ISIRI21119 تنظیــم شــد. مطابــق مذاکــرات فنــی صــورت 
ــد  ــاء کیفــی مانن ــن قســمت از پمــپ آتش نشــانی ارتق ــده داخلــی در چندی ــد کنن ــا تولی ــه ب گرفت
تغییــر جنــس پروانــه از چــدن بــه برنــز و یــا اصــالح سیســتم خنــک کاری موتــور دیــزل صــورت 
گرفــت. همچنیــن در جهــت کنتــرل کیفیــت در فراینــد ســاخت از شــرکت های بازرســی در تمــام 
ــل خــط یــک از  ــرای ایســتگاه ها و تون مراحــل ســاخت اســتفاده شــده اســت. در گام نخســت ب
ــا تولیــد کننــده داخلــی، هــم اکنــون 3 دســتگاه  قــرارداد تأمیــن 12 دســتگاه پمــپ آتش نشــانی ب

تأمیــن شــده اســت.

3-2-19- ناوگان خط 1

گــزارش پیــش رو بــه بررســی تمامــی فرآینــد اجــرای پــروژه 315 دســتگاه واگــن مترویــی )63 
رام قطــار 5 واگنــه( شــرکت پــوژن چیــن می پــردازد. قــرارداد پــروژه مذکــور جهــت تأمیــن نــاوگان 
 )EURO( ــان ــیراز )SURO( و اصفه ــز )TURO(، ش ــهری تبری ــار ش ــازمان های قط ــوط 1 س خط
ــاز  ــا شــرکت واگن س ــی کشــور )IRTCO( ب ــل ریل ــادر تخصصــی حمل ونق ــن شــرکت م ــا بی فی م

چینــی پــوژن )CSR NANJING PUZHEN( منعقــد شــده اســت. 
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مــدت قــرارداد 55 مــاه و مبلــغ قــرارداد 286.722.547 یــورو بــوده اســت. موضــوع قــرارداد 
شــامل تأمیــن 63 رام قطــار )126 واگــن بــدون موتــور Tc، 126 واگــن موتــوردار بــا پانتوگــراف 
ــرداري ســه  ــا آرایــش Tc-Mp-M-Mp-Tc در محل هــاي بهره ب Mp، 63 واگــن موتــوردار M( ب
ــن  ــزات آزمایــش، تأمی ــزار و تجهی ــن اب ــان، تأمی ــز، اصفهــان و شــیراز، آمــوزش کارکن شــهر تبری
ــوازم یــدک، تأســیس ســازمان خدمــات پــس از فــروش و تأمیــن و نصــب شبیه ســاز آمــوزش  ل
راننــده قطــار اســت. از 315 دســتگاه واگــن، 100 واگــن در کشــور چیــن بــه صــورت CBU تولیــد 
شــده و 215 دســتگاه واگــن در داخــل کشــور از طریــق شــرکت واگن ســازان خاورمیانــه تولیــد 
ــه  ــروژه 315 دســتگاه واگــن ب ــه ســه شــهر از پ ــه ب می گــردد. تعــداد واگن هــای اختصــاص یافت

شــرح جــدول 3-7 اســت:

ــدازی 8 رام قطــار از  ــل و راه ان ــن،  تحوی ــل از ســال 1396 شــامل تأمی ــات قب ــه اقدام مجموع
ــه، 8  ــن مجموع ــوده اســت. از ای ــه ب ــهر آتی ــار از شــرکت ش ــن 4 رام قط ــی و تأمی شــرکت چین
ــن دوره، فعالیت هــای نصــب دســتگاه  ــود. در ای ــرداری شــده ب ــل شــرکت بهره ب رام قطــار تحوی
ــپ  ــت، تای ــورت پذیرف ــی ص ــی و خارج ــی داخل ــای آموزش ــزاری دوره ه ــیموالتور و برگ س
تســت های قطــار و سیســیتم پروپالشــن همچنیــن تســت ســایش عبــور از قــوس همچنیــن تأمیــن 

برخــی قطعــات یدکــی صــورت پذیرفــت.
مجموعه اقدامات انجام یافته بعد از سال 1397 به شرح زیر است:

جدول 3-7- وضعیت 315 دســتگاه واگن متعلق به شــهرهای تبریز، شیراز و اصفهان

مجموع سازمان قطار شهری شیراز 
و حومه

سازمان قطار شهری 
اصفهان و حومه

سازمان قطار شهری تبریز 
و حومه

کاال /
 بهره بردار

20 رام 30 دستگاه واگن 
)6 رام قطار(

30 دستگاه واگن
 )6 رام قطار(

40 دستگاه واگن 
)8 رام قطار( CBU

43 رام
20 دستگاه واگن 

)4 رام قطار(
55 دستگاه واگن
)11 رام قطار(

140 دستگاه واگن 
)28 رام قطار( PLB

63 رام 50 دستگاه واگن 
)10 رام قطار(

85 دستگاه واگن
 )17 رام قطار(

180 دستگاه واگن 
)36 رام قطار( مجموع
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ــه شــرکت ایریکــو و  ــه 20 واگــن در محــل کارخان ــری ســاخت بدن •  پیگی
ــرارداد ســاخت داخــل ــق آن از ق تحق

ــه شــرکت ایریکــو و  ــه 30 واگــن در محــل کارخان ــری ســاخت بدن •  پیگی
ــرارداد ســاخت داخــل ــق آن از ق تحق

ــه  ــه کارخان •  پیگیــری ترخیــص قطعــات ارســالی 20 واگــن و ارســال آن ب
ــت  ــاژ و پرداخ ــت مونت ــن جه ــل 20 واگ ــاخت کام ــرای س ــو ب ــرکت ایریک ش

ــز ــهری تبری ــار ش ــازمان قط ــط س ــه توس ــای مربوط هزینه ه
ــه  ــا و ارائ ــد واگن ه ــد تولی ــر فرآین ــارت ب ــت نظ ــاور جه ــاب مش •  انتخ

گزارش هــای نظارتــی و پیشــرفت پــروژه
•  نظــارت کارفرمایــی و بازدیــد از کارخانــه ســازنده )ایریکــو( در خصــوص 

ــای در حــال ســاخت واگن ه
ــازنده  ــن توســط س ــرارداد 315 واگ ــی ق ــات یدک ــده قطع ــری باقیمان •  پیگی

ــرداری ــرکت بهره ب ــه ش ــل آن ب ــاوگان و تحوی ن
•  صدور PAC )تحویل موقت( چهار رام خریداری شده از شرکت شهر آتیه 

•  پیگیــری و تأمیــن بخشــی از ابــزار مخصوص هــای نگهــداری و تعمیــرات 
قــرارداد 315 دســتگاه توســط ســازنده نــاوگان و تحویــل آن بــه شــرکت 

بهره بــرداری.
•  تحویل 4 رام قطار تأمینی از شرکت شهر آتیه به شرکت بهره برداری 

•  راه انــدازی دســتگاه ســیموالتور و تحویــل آن بــه شــرکت بهره بــرداری و 
تشــکیل جلســات تکمیلــی آموزشــی

•  بروزرسانی برخی از نرم افزارهای حیاتی ناوگان و تامین نرم افزارهای ضروری
•  تامیــن نواقــص اســنادی نــاوگان از شــرکت ســازنده و بروزرســانی اســناد و 

مــدارک مــورد نیــاز
ــار  ــی 12 رام قط ــد گارانت ــروش و تمدی ــس از ف ــات پ ــام خدم ــری انج •  پیگی

ــوژن توســط شــرکت پ
•  پیگیــری تحویــل 2 رام ســاخت داخــل کــه در حــال حاضــر تحویــل یــک 
رام بــه ســازمان قطارشــهری تبریــز انجــام پذیرفتــه اســت و رام دوم در حــال آماده 

ســازی و انتقــال بــه ســایت تبریــز اســت.
•  پیگیــری جهــت جلوگیــری از توقــف خدمــات گارانتــی و پــس  از  فــروش 

از طــرف شــرکت پــوژن 
•  پیگیری تسهیم چهار رام ساخت داخل

•  پیگیــری رفــع مشــکالت قــرارداد 315 واگــن فیمابیــن دولــت و ســازمان 
ــرارداد  ــه ق ــر ادام ــی ب ــهرداری ها مبن ش

برنامــه زمانــی اهــم وقایــع رخــداده در خصــوص تأمیــن و راه انــدازی نــاوگان 
خــط 1 در شــکل 3-31 نشــان داده شــده اســت. 
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وضعیت قطارهای  CBU و PLB  پروژه تا این تاریخ در جدول 3-8 ارائه شده است:

سال 1395

سال 1394

افتتاح خط 1- 
شهریورماه 94

سال 1393

دی ماه 92حمل اولین رام ناوگان از کشــور چینسال 1392

تیر 93

آذر 93

خرداد 94

تیر 94

شهریور94

مهر 94

آذر 94

دی ماه 94

خرداد 95

ورود دستگاه سیموالتور به سایت تبریز

اولین دوره آموزش پرسنل در چین

حمل دومین رام ناوگان از کشــور چین

حمل پنجمین رام ناوگان از کشــور چین

حمل ششــمین رام ناوگان از کشور چین

حمل هفتمین رام ناوگان از کشــور چین

حمل هشــتمین رام ناوگان از کشور چین

ترخیص رام های ،9 ،۱۰ ۱۱ و ۱2 شــهر آتیه چین

حمل ســومین و چهارمین رام ناوگان از کشور چین

شــکل 3-31- اهم رویدادهای زمانی ناوگان خط 1

جــدول 3-8- وضعیت قطارهای خط 1

آخرین وضعیت قطار بهره بردار  شماره قطار

در سایت تبریز- در حال بهره برداری)تحویل شرکت بهره برداری( تبریز-1 ۱

در سایت تبریز- در حال بهره برداری)تحویل شرکت بهره برداری( تبریز-2 2

در سایت تبریز- در حال بهره برداری)تحویل شرکت بهره برداری( تبریز-3 3

در سایت تبریز- در حال بهره برداری)تحویل شرکت بهره برداری( تبریز-4 ۴

در سایت تبریز- در حال بهره برداری)تحویل شرکت بهره برداری( تبریز-5 5

در سایت تبریز- در حال بهره برداری)تحویل شرکت بهره برداری( تبریز-6 6

در سایت تبریز- در حال بهره برداری)تحویل شرکت بهره برداری( تبریز-7 7

در سایت تبریز- در حال بهره برداری)تحویل شرکت بهره برداری( تبریز-8 8

در سایت تبریز- در حال بهره برداری)تحویل شرکت بهره برداری( تبریز-9 9

در سایت تبریز- در حال بهره برداری)تحویل شرکت بهره برداری( تبریز-10 ۱۰

در سایت تبریز- در حال بهره برداری)تحویل شرکت بهره برداری( تبریز-11 ۱۱

در سایت تبریز- در حال بهره برداری)تحویل شرکت بهره برداری( تبریز-12 ۱2

در سایت تبریز- در حال تست و راه اندازی جهت صدور مجوز بهره برداری تبریز-13 ۱3

آماده در کارخانه شرکت سازنده - جهت تست نهایی و ارسال به سایت تبریز تبریز-14 ۱۴
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3-2-20- موانع و مشکالت خط 1 

در ایــن بخــش بــه موانــع و مشــکالت دورة ســاخت خــط 1 قطــار شــهری تبریــز همچنیــن 
ــود.  ــه می ش ــرو پرداخت ــع پیش موان

•  عــدم تأمیــن بــه موقــع منابــع مالــی و متناســب بــا برنامــه زمان بنــدی پــروژه کــه بــا توجــه بــه 
میــزان تــورم ســاالنه، مقادیــر تخصیــص یافتــه کفــاف فعالیت هــای محــدود تعریــف شــده را نمی دهــد

•  وجود تحریم ها و عدم تکمیل بخش های مهمی از تجهیزات پروژه هم چون سیگنالینگ 
•  کمبود و گرانی مصالح از جمله سیمان، میلگرد، انواع پروفیل ها و ... 

•  افزایش دستمزد اکیپ های اجرایی و ایجاد چالش در پیشبرد قراردادهای منعقده 
•  مشکالت قراردادی به دلیل تورم به خصوص در بازه های زمانی افزایش ناگهانی قیمت ها

3-3- عملکرد سه ساله خط 2 قطار شهری تبریز

3-3-1- مشخصات کلي قرارداد

مطالعــات فــاز یــک خــط 2 در ســال 1386 آغــاز شــده و در ســال 1389 خاتمــه یافتــه و در ادامــه 
ــالغ  ــاء اب ــرارگاه ســازندگی خاتم االنبی ــه ق ــخ 90/12/23 ب ــرارداد طــرح و ســاخت خــط دو در تاری ق

گردیــده اســت. موضــوع قــرارداد پیمانــکار طــرح و ســاخت بــه شــرح ذیــل اســت:
احــداث خــط دو قطــار شــهری تبریــز بــه طــول 22.4 کیلومتــر )از محــل دپــوی غربــی واقــع در 
محوطــه کارخانــه کــود آلــی در اراضــی قراملــک تبریــز تــا اراضــی کرگــج واقــع در مقابــل نمایشــگاه 
ــگ و خــط انتظــار در  ــو در غــرب مســیر و پارکین ــز(، بیســت ایســتگاه، مجتمــع دپ ــی تبری بین الملل

شــرق مســیر شــامل:
ــات  ــه اول )مطالع ــات مرحل ــی و مهندســی شــامل بررســی و بازنگــری مطالع ــات فن ــف: خدم ال
ــه(،  ــاده 2 موافقت نام ــد ج م ــی )بن ــات کارفرمای ــاظ الزام ــا لح ــی ب ــات تکمیل ــام مطالع ــه( و انج پای
انجــام کلیــة مطالعــات مرحلــه دوم )مطالعــات تفضیلــی(، تهیــه کل نقشــه های اجــزای موضــوع بنــد 
)ب( و )ج( موافقت نامــه و کنتــرل کیفــی مطالعــات و طراحــی و عملیــات اجــرا بــا پیش بینــی امــکان 

توســعه خــط 2 متــرو از ســمت شــرقی شــهر تبریــز در کلیــه مراحــل مطالعــات.
ب: احــداث مســیر )تونــل، زیرســازی و روســازی مســیر( و ایســتگاه های خــط 2 شــامل عملیــات 
ــد، و نصــب،  ــن، خری ــات ســاخت، تأمی ــی و تأسیســات مکانیکــی )عملی ســاختمانی، تأسیســات برق

آزمایــش و راه انــدازی( و کلیــه متحدثــات مربوطــه
ــامل  ــط 2 )ش ــت خ ــزات ثاب ــوزش تجهی ــدازی و آم ــش، راه ان ــب، آزمای ــل، نص ــن، حم ج: تأمی
مخابــرات و SCADA، ســیگنالینگ، بــرق باالســری OCS، سیســتم تهویــه تونــل و ایســتگاه ها، 

)LPS ،RSبــرق پســت های 
قــرارداد شــرکت مهندســان مشــاور پردیســان ســازه نیــز بــه عنــوان مشــاور کارفرمــا در دو بخــش 
خدمــات مهندســی و خدمــات نظــارت کارگاهــی در تاریــخ 93/03/31 توســط ســازمان قطــار شــهری 
ــکونی،  ــاختمان های مس ــن و س ــص راه آه ــه 1 تخص ــرکت دارای پای ــن ش ــد. ای ــالغ گردی ــز اب تبری
ــک،  ــرق، مکانی ــات ب ــازه، تأسیس ــون س ــا همچ ــر تخصص ه ــی و ... و دیگ ــاری، اداری، صنعت تج
ــی  ــل و ... و دارای تجــارب طراحــی در پروژه هــای متروی ــد غیرعام ــی، کاهــش خطــرات، پدافن ایمن
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همچــون متــروی کــرج، قــم، شــیراز، اصفهــان و اخیــراً تهــران- پردیــس اســت.  

3-3-2- شرح مختصر پروژه

پــروژه طــرح و ســاخت خــط دو قطــار شــهری تبریــز بــه صــورت کلــی شــامل دو بخــش ســیویل 
و متروسیســتم بــا مشــخصات ذیــل می باشــد:

•  طراحی و اجرای بخش سیویل:
•  22.4 کیلومتــر مســیر پــروژه از محــل کارخانــه کــود آلــی در منطقــه ی قراملــک در غــرب تــا 

اراضــی کرگــج در شــرق میــدان بســیج در شــرق تبریــز
•  20 ایستگاه زیرزمینی به همراه دسترسی ها و گالری ها و سازه های جانبی

•  حفاری تونل با مقطع دایره ای به صورت مکانیزه با دستگاه TBM با قطر 9.5 متر
•  دپو و پارکینگ در ابتدا و انتهای خط و پارکینگ میانی و شفت های پشتیبانی

•  شفت های تهویه و خروجی های اضطراری طول مسیر
•  تونل های ارتباطی با سایر خطوط برای تبادل مسافر و ناوگان

•  بخش تجهیزات:
•  سیستم تأمین توان )LPS-RS-OCS، کابل کشی و ...(

•  سیستم تهویه
•  سیستم اطفای حریق
•  سیستم اعالم حریق

•  سیستم کنترل و سیگنالینگ
•  سیستم مخابرات و اسکادا
•  تجهیزات دپو و پارکینگ

•  پله های برقی
•  آسانسورها

•  تجهیزات روسازی )ریل - کراس و ...(
•  تأسیسات عمومی ایستگاه ها و دپو و پارکینگ

3-3-3- بررسی پیشرفت پروژه

ــی  ــال 1397 پیش بین ــه آن در س ــال و خاتم ــدت 7 س ــه م ــط 2 ب ــروژه خ ــرای پ ــرح و اج ط
ــه دلیــل برخــی مســائل همچــون مشــکالت عملکــرد دســتگاه حفــاری،  تأخیــر در  ــود. ب شــده ب
ــن  ــکالت تأمی ــی مش ــتگاهی و برخ ــای ایس ــک فضاه ــر در تمل ــار دوم، تأخی ــتگاه حف ورود دس
منابــع مالــی، پیشــرفت ایــن پــروژه انــدک بــوده اســت. میــزان پیشــرفت فیزیکــی خــط 2 در حــال 
حاضــر 18 درصــد اســت. میــزان پیشــرفت ایــن پــروژه بــه طــور متوســط ســاالنه 2 درصــد بــوده و 
عملکــرد آن در دوره هــای مختلــف تفــاوت چندانــی نداشــته اســت. در مهرمــاه ســال 1399 برنامــه 
ــروژه خــط 2 در ســال 1405 پیش بینــی شــده  ــروژه بهنگام ســازی شــده و خاتمــه پ زمان بنــدی پ
ــروژه در شــکل 3-32 نشــان داده شــده  ــه ای و پیشــرفت واقعــی پ ــزان پیشــرفت برنام اســت. می

اســت. 
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شــکل 3-32- پیشــرفت برنامه ای )رنگ آبی(، پیشــرفت واقعی )رنگ قرمز( و برنامه زمانی پیشرفت برنامه ای بهنگام )رنگ سبز(

شــکل 3-33- پیشــرفت واقعی و برنامه ای )زمان بندی بهنگام( فازهای مختلف پروژه خط 2 

پــروژه خــط 2 بــه ســه فــاز 10 ، 7.5 و 5 کیلومتــری بــه ترتیــب بــرای فــاز یــک، دو و ســه تقســیم 
ــزان پیشــرفت هــر کــدام از فازهــای خــط 2، در شــکل 3-33 نشــان داده شــده اســت.  شــده اســت. می
ــا میــزان پیشــرفت مدنظــر در برنامــه  ــه ذکــر اســت در شــکل مذکــور، میــزان پیشــرفت واقعــی ب الزم ب

ــت.  ــده اس ــه ش ــگام مقایس ــدی بهن زمان بن

واقعی 

پیشرفت کالن پروژه

واقعی  واقعی 

فاز 1فاز 2فاز 3
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جدول 3-9- وضعیت و میزان پیشــرفت کارگاهی در فاز اول خط 2

جدول 3-10- وضعیت و میزان پیشــرفت کارگاهی در فاز دوم خط 2

وضعیــت پیشــرفت بخــش ســاخت در فــاز دوم پــروژه نیــز در بخــش تونــل و ایســتگاه ها بــه 
شــرح جــدول 3-10 اســت. 

درصد پیشرفت وضعیت فعلی ایستگاه ها

33/93٪ عقب ماندگی از برنامه اجرا )توقف اجرا( S01 ایستگاه

32/35٪ عقب ماندگی از برنامه اجرا )توقف اجرا( S02 ایستگاه

32/53٪ پشتیبانی دستگاه حفار S03 ایستگاه

صفر عقب ماندگی از برنامه اجرا S04 ایستگاه

26/01٪ عقب ماندگی از برنامه اجرا )توقف اجرا( S05 ایستگاه

8/97٪ در حال ساخت S08 ایستگاه

71/91٪ حفاری و سگمنت گذاری تونل

68/85٪ از حفاری تونل فاز اول پروژه حدود 2832 متر باقی مانده حفاری تونل

81/31٪ در حال اجرا تولید سگمنت

درصد پیشرفت وضعیت فعلی ایستگاه ها

12/51٪ عقب ماندگی از برنامه اجرا )توقف اجرا( S15 ایستگاه

25/85٪ عقب ماندگی از برنامه اجرا )توقف اجرا( S16 ایستگاه

38/68٪ - تونل

23/35٪ از حفاری تونل فاز دوم پروژه حدود 5738 متر باقی مانده حفاری تونل

27/35٪ در حال اجرا تولید سگمنت

عملکرد سه ساله سازمان 
قطار شهری تربیز

77



ــان  ــه اجــرای ســازه نگهب ــوط ب عمــده فعالیــت اجرایــی در حــوزه ایســتگاه های خــط 2 مرب
آنهاســت. در فــاز یــک پــروژه عملیــات اجــرای ســازه نگهبــان ایســتگاه های قراملــک، شــهرک 
امــام، دامپزشــکی،  قره آغــاج و دانشســرا اتمــام یافتــه اســت و در ایســتگاه های آخونــی،  گجیــل 
و میــدان کهــن بــه دلیــل مشــکالت اســتمالک،  فعالیــت اجرایــی آغــاز نگردیــده اســت. بیشــتر 
ــه دلیــل دارا بــودن دو عــدد دســتگاه  ــه پیشــبرد ســاخت تونــل آن هــم ب فعالیت هــای خــط 2 ب
ــوده اســت. از ایــن رو، بیشــترین پیشــرفت های فیزیکــی انجــام شــده در خــط  TBM متمرکــز ب
2 قطــار شــهری تبریــز در بخــش ســاخت تونــل بــوده اســت. در 5 ســال ابتــدای پــروژه از ســال 
1392 )آغــاز حفــاری( تــا انتهــای ســال 1396 میــزان حفــاری تونــل 4341 متــر بــوده و میــزان 
حفــاری در بــازه 3 ســال )1397 تــا 1399( 3668 متــر بــوده اســت. بــا مقایســه میــزان متوســط 
ــازه زمانــی ذکــر شــده، میــزان حفــاری در عملکــرد ســه ســاله پــروژه  حفــاری ســاالنه در دو ب
)1397 تــا 1399(، 40 درصــد افزایــش داشــته اســت. همچنیــن مقادیــر تولیــد ســگمنت در بــازه 
ســال 13 92 تــا 1396 بــه میــزان 3353 رینــگ بــوده کــه در مقایســه بــا مقــدار آن در بــازه ســال 
1397 تــا 1399، عملکــرد سه ســاله مذکــور 46 درصــد نســبت بــه دوره هــای قبــل رشــد داشــته 

اســت. 
وضعیــت پیشــرفت بخــش مهندســی فازهــای ســه گانه پــروژه خــط 2 قطــار شــهری تبریــز 

در شــکل 3-34 نشــان داده شــده اســت. 

واقعی 

پیشرفت مهندسی پروژه
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3-3-4- اقدامات راهبردی و قراردادی 
در خصــوص اصالحــات قــراردادی پیمانــکار طــرح و ســاخت اقدامــات زیــر در چنــد مرحلــه انجــام 

پذیرفتــه اســت:
- اصالح نرخ بخش ریالی پیمان:

در مهرمــاه 94 پیمانــکار پیشــنهاد اصــالح قــرارداد را بــه کارفرمــا ارائــه نمــود و بــه دنبــال آن در 
اســفند مــاه 94 درخواســت اصــالح قــرارداد خــود را بــه مشــاور ارســال نمــود. در مراحــل بعــدی 
ــد  ــروژه، مشــاور، فرآین ــرل پ ــدد کنت ــات جلســات متع ــات مشــابه و مصوب ــه تجربی ــا توجــه ب و ب
ــه  ــه ســازمان قطــار شــهری ارائ ــکار طــرح و ســاخت را در اســفندماه 94 ب ــرارداد پیمان اصــالح ق

کــرد.
در ایــن راســتا، گــزارش توجیهــی اصــالح قــرارداد از طــرف پیمانــکار طــرح و ســاخت تهیــه 
و ارســال شــد کــه مشــاور، ضمــن موافقــت بــا کلیــات گــزارش فــوق مبنــی بــر پاســخ گو نبــودن 
ــورم  ــل توجــه ت ــل افزایــش قاب ــرای پوشــش هزینه هــای واقعــی اجــرا به دلی ــه پیمــان ب ــغ اولی مبل
ــش شــدید  ــه افزای ــا توجــه ب ــکار و ب ــه پیمان ــرآورد اولی ــی شــده در ب ــل پیش بین ــه تعدی نســبت ب
قیمت هــا در ســال های 1390 و 1391، طــی چندیــن بــار مکاتبــات بــه شــورای عالی فنــی ارســال 
ــد  ــخ اردیبهشــت ســال 96 برگــزار گردی ــی در تاری ــن جلســه شــورای عالی فن ــًا اولی ــد. نهایت گردی
ــان  ــغ پیم ــه مبل ــوط ب ــات مرب ــازی تخفیف ــه نهایی س ــد نســبت ب ــرر گردی ــی آن جلســه مق ــه ط ک
ــه شــورای عالی فنــی در بهمــن مــاه 96  ــًا ابالغی ــکار طــرح و ســاخت اقــدام گــردد. نهایت ــا پیمان ب
ــا بخــش  ــاط ب ــه منحصــراً در ارتب ــن مصوب ــد. در ای ــه اســتانداری آذربایجان شــرقی ارســال گردی ب

ســیویل پیمــان و مشــروط بــه وجــود اعتبــار الزم مــوارد ذیــل مــورد موافقــت قــرار گرفــت:
•  اعمال تعدیل به کارکردهای واقعی از شروع پیمان 

•  مجــاز بــودن دســتگاه اجرایــی بــه اعمــال تغییــرات اجتنــاب ناپذیــر تــا ســقف 125 درصــد 
مبلــغ اولیــه پیمــان   

•  ارســال گزارش هــای ادواری 6 ماهــه از پیشــرفت کار بــرای بررســی شــورای عالی و مــالک 
ــه زمان بنــدی  ــق برنام ــه پیمــان در صــورت عــدم تحقــق پیشــرفت کار طب ــرخ اولی ــودن ن عمــل ب

مصــوب
-  پرداخت معادل ریالی بخش ارزی

بــا توجــه بــه اینکــه بخشــی از قــرارداد خــط 2 به صــورت ارزی تعییــن شــده اســت و بــه دلیــل 
مشــکالت پیــش گفتــه و عــدم تخصیــص فاینانــس بــه خــط 2 همچنیــن افزایــش شــدید نــرخ ارز، 
پرداخــت صــورت وضعیت هــای کارکــرد پیمانــکار بــا مشــکل جــدی مواجــه گردیــد. بــا اقدامــات 
و پیگیری هــای بــه عمــل آمــده اصالحیــه مصوبــه تــرک تشــریفات مــورخ 30/10/1390 طــی نامــه 

در بخــش تــدارکات )P( پــروژه خــط 2 قطــار شــهری تبریــز عمــده فعالیت هــاي انجــام شــده، 
ــی  ــازة زمان ــه در ب ــی و خارجــی می باشــد ک ــزات ایران ــدگان تجهی ــی تأمین کنن شناســایی و معرف

گــزارش فعالیــت خاصــی صــورت نگرفتــه اســت. 
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شــماره 276179 مــورخ 29/05/1399 توســط هیــات موضــوع بنــد »و« مــاده )28( قانــون برگــزاری 
مناقصــات )هیئــت ســه نفــره( صــادر شــدتا امــکان پرداخــت معــادل ریالــی بخــش ارزی قــرارداد تــا 

زمــان رفــع مشــکالت و تحقــق فاینانــس اجرایــی گــردد.

- اقدامات انجام شده در حوزه فاینانس
ــات  ــاز آن، اقدام ــورد نی ــع م ــر مناب ــرارداد خــط 2 ب ــده بخــش ارزی ق ــر عم ــه تأثی ــا توجــه ب ب
ــد فاینانــس خــط  ــرارداد از ســال 92 شــروع شــده و پــس از تأیی ــن بخــش ارزی ق ــرای تأمی الزم ب
ــا ســال  ــی شــده و ت ــاز نهای ــرم جمهــور در ســال 1394 وارد ف ــه اســتانی ریاســت محت 2 در مصوب
ــه  ــه ن ــه پروس ــه ب ــا توج ــد. ب ــام گردی ــل انج ــک عام ــن بان ــدودی ارزی و تعیی ــل مس 1396 مراح
ماهــه بررســی موضــوع فاینانــس در شــورای محتــرم شــهر و تأییــد نهایــی آن تقریبــًا یک مــاه بعــد 
ــزی،  ــک مرک ــورخ 97/07/17 بان ــه شــماره 247930 م ــق نام ــکا، مطاب ــای آمری از برگشــت تحریم ه
بدلیــل محدودیت هــای مبــادالت ارزی ایجــاد شــده، فراینــد فاینانــس متوقــف و بــه حالــت تعلیــق 
در آمــد. بــا ایــن حــال و علیرغــم حــذف بســیاری از پروژه هــای کشــور از پروســه تامیــن فاینانــس، 
ــوص  ــت در خص ــت دول ــه هیئ ــهری، مصوب ــار ش ــازمان قط ــه س ــای مجدان ــالش و پیگیری ه ــا ت ب
تامیــن 15 درصــد ســهم کارفرمــا بــرای فاینانــس خــط 2 بــه همــراه پروژه هــای خــط 6 و 7 متــروی 
تهــران از محــل صنــدوق توســعه ملــی بــه شــماره 57709 مــورخ 1399/05/26 اخــذ گردیــد. ســهم 

15 درصــد تأمیــن توســط کارفرمــا، معــادل 1000 میلیــارد تومــان بــوده اســت. 

- پروژه خط 2 منتخب قانون توسعه متوازن
در راســتای مفــاد »قانــون اســتفاده متــوازن از امکانــات کشــور و توزیــع عادالنــه و رفــع تبعیــض 
ــت )مصــوب ســال 1393(  ــق پیشــرفت و عدال ــر توســعه یافته و تحق ــای ســطح مناطــق کمت و ارتق
ــه  ــازمان برنام ــوی س ــور، از س ــی کش ــای عمران ــوب طرح ه ــارات مص ــی از اعتب ــاله بخش ــه س هم
ــوازن«  ــعه مت ــب »توس ــای منتخ ــارات پروژه ه ــه اعتب ــوره ب ــغ مکس ــده و مبال ــر گردی ــه کس و بودج
ــا پیگیری هــای صــورت گرفتــه در زمــره طرح هــای  اضافــه می شــود. طــرح قطــار شــهری تبریــز، ب
منتخــب اقتصــاد مقاومتــی قــرار گرفتــه اســت و همــه ســاله اعتباراتــی از ایــن محــل بــه طــرح مزبــور 
ابــالغ می گــردد )بــه عنــوان نمونــه در ســال 1399، اعتبــاری بــه میــزان 400 میلیــارد ریــال از محــل 
توســعه متــوازن بــه طــرح قطــار شــهری تبریــز ابــالغ گردیــد کــه از ایــن میــزان 128 میلیــارد ریــال 
بــه تخصیــص منجــر شــد کــه تخصیــص مذکــور مــازاد بــر تخصیــص 150 میلیــارد ریالــی طــرح از 

محــل پیوســت یــک قانــون بودجــه ســال 99 اســت(.
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3-37- ایستگاه S05 خط 2

3-38- ایستگاه S05 خط 2

در ادامه تصاویری از پروژه خط 2 قطار شهری تبریز نمایش داده می شود. 
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3-39- ایستگاه S08 خط 2

3-40- ایستگاه S08 خط 2
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شــکل 3-41- ایستگاه S08 خط 2
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3-3-5-  مسائل و مشکالت پروژه خط 2

عمده مشکالت موجود در خط 2 به شرح زیر ارائه می گردد:
•  عدم تأمین منابع مالی متناسب با حجم پروژه و به ناچار پیشرفت محدود

•  عدم پیشرفت در بخش فاینانس به دلیل مشکالت ناشی از تحریم
•  عــدم امــکان پیشــبرد یکنواخــت بخش هــای مختلــف پــروژه از جملــه ایســتگاه ها 

و تأمیــن تجهیــزات به دلیــل محدودیــت منابــع
•  عدم تملک محدوده های مورد نیاز برای اجرای ایستگاه ها

3-4- عملکرد سه ساله خط 3 قطار شهری تبریز

3-4-1- خالصه روند انتخاب و تصویب کریدور خط 3

ــار  ــریع )قط ــی س ــل همگان ــتم حمل ونق ــنجی سیس ــات امکان س ــال 1379 مطالع 1- در س
شــهری( توســط مهندســین مشــاور ســبزینه راه انجــام شــده اســت. در ایــن گــزارش یــک خــط 
اتوبــوس تنــدرو و ســه خــط متــرو پیشــنهاد شــده اند. کریــدور شــمالی جنوبــی قطــار شــهری 
ــوان  ــزارش به عن ــن گ ــت در ای ــه اس ــط س ــی خ ــدور فعل ــه کری ــک ب ــدودی نزدی ــا ح ــه ت ک
ــان شــهید کســایی و از طریــق  اولویــت دوم خطــوط متــروی تبریــز مطــرح و مســیر آن از اتوب
ــه پایــگاه دوم شــکاری  ــازار و در انتهــا ب ــه مرکــز شــهر و ســپس ب ــی ب ــان آیــت اهلل طالقان خیاب

ــردد. ــم می گ خت
2- در مطالعــات جامــع حمل ونقل وترافیــک شــهر تبریــز کــه در ســال های 83 تــا 85 
توســط مهندســین مشــاور اندیشــکار انجــام شــده اســت گزینــه دیگــری بنــام 2A بــرای کریــدور 
شــمالی جنوبــی قطارشــهری پیشــنهاد و در ترکیــب بــا ســایر خطــوط مدل ســازی و آزمــون شــده 
ــای شــرکت اندیشــکار  ــه گزارش ه ــد 24 مجموع ــه در جل ــا ک ــن آزمون ه اســت. در نتیجــه ای
منعکــس شــده اســت ترکیــب مســیر 2A  بــا خطــوط دیگــر قطــار شــهری نتایــج بهتــری را در 
مدل ســازی نشــان داده اســت و مشــاور مزبــور ایــن مســیر را به عنــوان کریــدور منتخــب خــط 
ــورای  ــه ش ــصت وپنجمین جلس ــوده و در ش ــی نم ــده( معرف ــاد ش ــزارش ی ــط 2 در گ ــه )خ س

عالــی ترافیــک وزارت کشــور بــه تاریــخ 1385/10/12 ارائــه و تصویــب شــده اســت.
ــا موسســه  3- قــرارداد مدیریــت طراحــی مطالعــات فــاز اول خطــوط 3 و 4 در ســال 87 ب
ــدور خــط 3  ــا )ص( منعقــد شــده وکری ــرارگاه ســازندگی خاتم االنبی ــه ق ایمن ســازان وابســته ب

بــا مشــخصات مســیر مصــوب مطالعــات طــرح جامــع درنظــر گرفتــه شــده اســت.
ــاز اول خــط 3 در ســال  ــات ف ــت طراحــی مطالع ــوان مدیری ــازان به عن 4- موسســه ایمن س
ــاز  ــوان مطالعــات ف ــی تحــت عن ــا ســازمان( گزارش های ــرارداد ب ــد ق ــس از عق 89 )دو ســال پ
ــالح  ــع و اص ــرح جام ــات ط ــری مطالع ــت بازنگ ــا محوری ــوط 3 و 4 و ب ــک خط ــر ترافی صف
ماتریس هــای تقاضــا و شــبکه عرضــه انجــام داده و طــی آن پیشــنهاد تغییــر کلــی مســیر خــط 4 
و تغییراتــی در بخش هــای توســعه جنوبــی و شــمالی خــط 3 ارائــه و در تاریــخ 1393/8/25بــه 

تصویــب شــورای ترافیــک اســتان رســیده اســت. 
5- بــا توجــه بــه توقــف مطالعــات فــاز اول خطــوط 3 و 4 در ســال 1396 بــه دلیــل عــدم 
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تأمیــن مالــی و ســپری شــدن بیــش از 12 ســال از مطالعــات جامــع حمــل و نقــل و ترافیــک شــهر 
ــط 3 و  ــیر خ ــری در مس ــرای بازنگ ــک ب ــی ترافی ــات تکمیل ــال 1397 مطالع ــر س ــز، در اواخ تبری
ــس از  ــرح و اندیشــه انجــام و پ ــین مشــاور ره آورد ط ــب توســط مهندس ــای رقی ــی گزینه ه ارزیاب
آماربــرداری و بروزرســانی شــبکه عرضــه و تقاضــا و شناســایی مســیرهای رقیــب، در نهایــت گزینــه 
بهینــه و برتــر معرفــی و در جلســه مــورخ 97/12/1 شــورای ترافیــک اســتان بــه تصویــب رســیده 

اســت.
ــان  ــه پای ــه برداری ب ــک و نقش ــای ژئوتکنی ــاز اول در زمینه ه ــات ف ــر مطالع ــال حاض 6- در ح
ــازی  ــازی و روس ــگاه، زیرس ــه و توقف ــیر، پایان ــل و مس ــی تون ــی طراح ــاورین اصل ــیده و مش رس
خــط، معمــاری و شهرســازی و طراحــی ایســتگاه ها، مطالعــات زیســت محیطی، پدافنــد غیرعامــل، 
اقتصــاد شــهری، شناســایی تأسیســات شــهری مشــغول بــه کار هســتند و مشــاور مطالعــات سیســتم، 

تجهیــزات و نــاوگان نیــز انتخــاب شــده و بــه زودی آغــاز بــه کار خواهــد نمــود.

3-4-2-  معرفی خط 3

خــط 3 بــه طــول تقریبــي 10 کیلومتــر و شــامل 11 ایســتگاه از ترمینــال بــزرگ مســافري 
تبریــز در جنــوب شــهر آغــاز شــده و پــس از عبــور از خیابان هــاي مشــروطه و شــریعتي بــه 
ــت  ــهید امام دوس ــح و ش ــاي مفت ــق خیابان ه ــیده و از طری ــازار( رس ــهر )ب ــاري ش ــز تج مرک
بــه میــدان انقــالب و بیمارســتان عالي نســب در منطقــه ارم و ســپس شــهرک رضوان شــهر در 
شــمالي ترین نقطــه شــهر منتهــي مي گــردد. خــط 3 بــا خطــوط 1 و 2 در محــل میــدان کهــن 
واقــع در مرکــز شــهر و بــا خــط 4 در خیابــان آزادی تالقــی دارد. پایانــة اصلــی خــط در اراضی 
پــارک جنگلــی ارم در شــمال بیمارســتان عالــی نســب بــوده و یــک تو قفــگاه زیرزمینــی نیــز 
ــا  ــاری تونل ه ــز احــداث خواهــد شــد. حف ــال تبری ــل ترمین ــی خــط در مقاب در انتهــای جنوب
ــاز  ــک آغ ــط ی ــی ام خ ــتگاه های تی ب ــری دس ــا به کارگی ــال ب ــتگاه ترمین ــفت ورودی ایس از ش
خواهــد شــد و شــفت خروجــی در مقابــل بیمارســتان عالی نســب خواهــد بــود. یــک شــفت 

میانــی هــم در منطقــه محــدوده میــدان کهــن احــداث خواهــد شــد )شــکل 42-3(.

شــکل 3-42- نقشــه خط 3 قطار شهری تبریز به همراه سایر خطوط

عملکرد سه ساله سازمان 
قطار شهری تربیز

85



موقعیــت تقریبــی و کیلومتــر ایســتگاه های خــط 3 قطــار شــهری تبریــز در جــدول 11-3 
نشــان داده شــده اســت. 

ــدور انجــام شــده، PPHPD خــط 3 حــدود 23000   ــات بازنگــری کری ــر اســاس مطالع ب
نفــر در ســاعت در هــر جهــت اســت )ایــن عــدد بــا انجــام مطالعــات فــاز یــک ترافیــک در 

مســیر خــط 3 تدقیــق خواهــد شــد(.

3-4-3- اقدامات انجام یافته از بدو فعالیت ها تا پایان سال 1396

1- انعقــاد قــرارداد خدمــات مشــاوره، مدیریــت طراحــی و مطالعــات فــاز اول خطــوط 3 و 4 بــا 
موسســه ایمن ســازان در تاریــخ 87/11/17  طــی قــرارداد شــماره 2092- 87 

2- شــروع مطالعــات فــاز اول توســط مشــاورین مختلــف در قالب 11 بســته مطالعاتــی )ترافیک، 
نقشــه برداری، ژئوتکنیــک، شناســایی تأسیســات شــهری، پدافنــد غیرعامــل، زیســت محیطی، تونــل 
و مســیر و دپــو پارکینــگ، معمــاری و شهرســازی، اقتصــاد شــهری، متروسیســتم و ناوگان، مهندســی 

ــال 1390  ارزش( در اوایل س

کیلومتراژ موقعیت تقریبی شماره

0 + 520 ترمینال تبریز 1

1 + 400 خیابان مشروطه، دانشگاه پیام نور 2

2 + 300 دانشکده پرستاری 3

3 + 100 هفده شهریور 4

4 + 050 میدان کهن 5

4 + 850 بازار مشروطه 6

5 + 650 شمس تبریزی 7

6 + 470 میدان حضرت ابوالفضل )ع( 8

7 + 350 میدان انقالب 9

8 + 300 بیمارستان عالی نسب 10

9 + 800 شهرک رضوان شهر 11

جدول 3-11- موقعیت و کیلومتراژ تقریبی ایســتگاه های خط 3
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3-4-4- اقدامات انجام یافته از سال 1397 به بعد

ــاد در  ــرات زی ــاد تغیی ــط 3 و ایج ــیر خ ــب مس ــال از تصوی ــش از 10 س ــت بی ــه گذش ــه ب ــا توج ب
ــیر ضــرورت  ــق مس ــراي تدقی ــا ب ــازي مدل ه ــري و بهینه س ــدت، بازنگ ــن م ــهر در ای ــبکه ترافیکــي ش ش
یافــت. البتــه انجــام مطالعــات بازنگــری پیــرو شــرح خدمــات مطالعــات تفصیلــی حمل و نقــل همگانــی و 
ــه و  ــازمان برنام ــط س ــه توس ــنامه های مربوط ــه در بخش ــهری و حوم ــی ش ــل ریل ــنجی حمل و نق امکان س
ــراي بهینه ســازي  ــذا درســال 1397 مطالعــات مهندســي ارزش ب ــزام یافتــه اســت. ل بودجــه کشــور نیــز ال
مســیر خــط 3 در دســتور کار ســازمان قــرار گرفــت. از دالیــل بازنگــري مســیر خــط 3 می تــوان بــه مــوارد 

زیــر اشــاره نمــود: 
1( تغییرات در شبکه و نیاز به بازبینی مدل سازی ها و به روز رسانی آن ها

2( عبــور خــط متــرو از منطقــه بــازار بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن مناطــق تولیــد و جــذب ســفر در 
شــهر بــرای افزایــش مطلوبیــت اســتفاده از متــرو

ــه در  ــان شــریعتی و امامی ــاط جــاذب ســفر بیشــتر در مســیر خیاب ــت و نق 3( وجــود مناطــق پرجمعی
ــان ارتــش ــا خیاب مقایســه ب

4( مشــکالت اجرایــی و عــدم امــکان عبــور اســتاندارد خــط 3 از محــدوده محــل تالقــی خــط یــک 
و دو  

ــان شــریعتی شــمالی و جنوبــی و  5( کاهــش ترافیــک خودرویــی بخــش مرکــزی شــهر، )مســیر خیاب
ــی بســیار کــم  ــوده و ســرعت جابجای ــاد ب ــی زی راســته کوچــه )مطهــری( عمــاًل دارای ترافیــک خودروی
اســت وجــود یــک خــط انبــوه بــر ریلــی زیرزمینــی در کاهــش ترافیــک شــهری نقــش مهمــی ایفــا می کنــد 

در حالی کــه ایــن مســئله بــرای خیابــان ارتــش بــه  ایــن صــورت نبــوده اســت(.
6( تغییــر کریــدور خــط 4 و تبدیــل از حالــت C شــکل بــه حالــت U شــکل حلقــوی تاثیــرات تمایــل 
ــرو کــرده کــه در  ــی روب ــا تغییرات ســفر و تقاضــای ســفر را در محــدوده خــط 3 )شــمال - جنــوب( را ب

مطالعــات قبلــی دیــده نشــده اســت.
لــذا بــه منظــور بازنگــری در خــط 3، مطالعــات ترافیــک تکمیلــي توســط مهندســین مشــاور ره آورد طرح و 
اندیشــه بازبینــی و بروزرســانی شــده و گزینه هــای مختلــف جانشــین کریــدور قبلــي خــط مطالعــه و معرفــي 

شــدند. اهــم اقدامــات صــورت گرفتــه از ابتــدای ســال 1397 بــه بعــد، در ادامــه ارائــه شــده اســت:

3- تکمیــل مطالعــات فــاز اول در شــش زمینــه کاری ترافیــک، نقشــه برداری، ژئوتکنیــک، شناســایی 
تأسیســات شــهری، پدافنــد غیرعامــل و اقتصــاد شــهری

4- عقــد قــرارداد مشــاوره و آغــاز مطالعــات در ســه زمینــه زیســت محیطی، تونــل، مســیر و دپــو 
پارکینــگ، معمــاری و شهرســازی )ایــن مطالعــات به دلیــل مشــکالت تأمیــن مالــی ناتمــام باقــی مانــد(.
5- انجــام فراینــد انتخــاب مشــاور خارجــی شــامل ارزیابــی کیفــی و ارزیابــی فنــی و مالــی بــرای 
مطالعــات سیســتم، تجهیــزات و نــاوگان و انتخــاب مشــاور برتــر ) ابــالغ قــرارداد به دلیــل مشــکالت 

مالــی انجــام نشــد(.
6- خاتمه قرارداد مدیریت طراحی و مطالعات فاز اول خطوط 3 و 4 در تاریخ 1397/8/15

ــادل  ــرارداد ســرمایه گذاری احــداث خــط 3 به صــورت BOT  و تب ــرای عقــد ق ــات ب 7- انجــام اقدام
ــا شــرکت خارجــی ــه ب تفاهم نامــه در ایــن زمین

8- آغاز عملیات اجرایی احداث شفت ورودی خط 3 در محل ترمینال تبریز
ــاده 23 از ســازمان  ــرای اخــذ مجــوز کمیســیون م ــدارک الزم ب ــه م ــات و تهی 9- شــروع اقدام

ــه و بودجــه برنام
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ــای  ــانی داده ه ــرداری و بروزرس ــی، آمارب ــک تکمیل ــی ارزش و ترافی ــات مهندس ــام مطالع 1- انج
ــه  ــا ک ــب و مقایســه گزینه ه ــایی مســیرهای رقی ــت شناس ــبکه های عرضــه و تقاضــا جه ترافیکــی و ش
ــر  ــر منج ــد.این ام ــی ش ــط 3 منته ــی خ ــیر قبل ــمت هایی از مس ــرات در قس ــاد تغیی ــه ایج ــت ب در نهای
بــه بهینــه و کاســته شــدن حــدود 5 کیلومتــر از طــول مســیر )نســبت بــه مســیر قبلــی( و صرفه جویــی 
ــور  ــر عب ــه خاط ــت مناســب تر جــذب ســفر ب ــن وضعی ــه احــداث خــط همچنی 30 درصــدی در هزین
از مناطــق پــر ازدحــام و جــاذب ســفر، امــکان تبــادل بهتــر مســافر در محــل تالقــی بــا خطــوط 1 و 2، 
ــاط  ــه نق ــای توســعه شــهری و پوشــش برخــی مناطــق حاشیه نشــین و اتصــال ب ــا طرح ه هماهنگــی ب

ــد بیمارســتان عالی نســب شــده اســت. ــل مانن ــد غیرعام ــم از نظــر پدافن مه
2- ارائــه گزارش هــای مطالعــات فــوق در کمیته هــای تخصصــی شــهرداری و اخــذ نظــرات مدیــران 
و کارشناســان ذی ربــط و ارائــه گــزارش نهایــی بــه کمیتــه فنــی شــورای ترافیــک اســتان و اخــذ تأییــد 

بــرای طــرح در شــورای هماهنگــی ترافیــک شــهرهای اســتان
3- اخذ مصوبة شورای هماهنگی ترافیک شهرهای استان در تاریخ 1397/12/1

4- انجــام فراخوان هــا و ارزیابــی کیفــی و فنــی بــرای انتخــاب مشــاوران ذی صــالح جهــت انجــام 
مطالعــات فــاز اول در مســیر اصالحــی خــط 3

5- اتمام عملیات اجرایی احداث شفت ورودی خط 3 
6- پیگیــری اخــذ موافقــت بــرای تأمیــن یــک دســتگاه فیــدر 20 کیلــو ولــت از پســت فــوق توزیــع 

امامیــه بــرای عملیــات حفــاری خــط 3
7- طراحی سازه ایستگاه شماره یک )ترمینال تبریز( توسط کارشناسان دفتر فنی سازمان

8- انتخــاب پیمانــکار بــرای اجــرای فونداســیون ایســتگاه ترمینــال )شــفت ورودی( بــرای آمادگــی 
ــن محــل ــل در ای ــاری تون جهــت اســتقرار دســتگاه های حف

9- انجــام فراخــوان و ارزیابــی کیفــی پیمانــکاران و تهیــه اســناد مناقصــه بــرای عملیــات اورهــال و 
ــده از خــط یــک مونتــاژ دســتگاه های TBM و تجهیــزات حفــاری تونــل باقیمان

ــه برداری،  ــک، نقش ــی ژئوتکنی ــای مطالعات ــاز اول در زمینه ه ــات ف ــاوران مطالع ــاب مش 10- انتخ
ــات  ــایی تأسیس ــازی، شناس ــاری و شهرس ــتگاه ها و معم ــی ایس ــگ، طراح ــو پارکین ــیر و دپ ــل مس تون

ــاوگان ــزات و ن ــتم و تجهی ــل، سیس ــد غیرعام ــی، پدافت ــت محیط ــهری، زیس ش
ــام  ــه و انج ــازمان برنام ــاده 23 از س ــوز م ــذ مج ــرای اخ ــی الزم ب ــای توجیه ــه گزارش ه 11- تهی

پیگیری هــای مــداوم
12- اخذ مجوز ماده 23 و اختصاص ردیف بودجه برای خط 3 در بودجه سال 1399 کشور

در مــاده 23 »قانــون الحــاق برخــي مــواد بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت )2(«، 
ــه  ــح بودج ــه لوای ــد ب ــرمایه اي جدی ــاي س ــک دارایی ه ــاي تمل ــزودن طرح ه ــرای اف ــی ب پیش نیازهای
ســنواتي؛ تعییــن گردیــده اســت کــه هــر طــرح و پــروژه جدیــدی بــرای برخــورداری از ردیــف بودجــه 
دولتــی، موظــف بــه ارائــه آنهــا اســت و در راســتای عمــل بــه مفــاد ایــن قانــون، کمیســیون مــاده )23( 
قانــون الحــاق )2( به عنــوان مرجــع بررســی و تصویــب طرح هــای تملــک دارایــی ســرمایه ای در ســطح 
ــای  ــال تحریم ه ــر اعم ــت در اث ــای دول ــش درآمده ــه کاه ــه ب ــا توج ــت )ب ــده اس ــن گردی ــی تعیی مل
بین المللــی، ایــن کمیســیون بــه منظــور مدیریــت تعهــدات عمرانــی دولــت؛ ســخت گیری بســیار زیــادی 
در پذیــرش طرح هــای جدیــد به عمــل آورده و عمومــًا از ثبــت و بررســی آنهــا اســتنکاف می ورزیــد(. 
ــه عــدم کفــاف درآمدهــای  ــا عنایــت ب ــز و ب ــه اهمیــت اجــرای خــط3 قطــار شــهری تبری ــا توجــه ب ب
شــهرداری بــرای احــداث و تجهیــز آن؛ اخــذ ردیــف بودجــه دولتــی بــه منظــور تســهیم پنجــاه درصــدی 
دولــت از هزینه هــای ایــن پــروژه، در دســتورکار ســازمان قطــار شــهری تبریــز قــرار گرفــت کــه پــس از 
طــی فرآینــدی طاقــت فرســا؛ ردیــف بودجــه خــط3 متــروی تبریــز از ســال 1399 بــه قوانیــن بودجــه 
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ســنواتی اضافــه گردیــد. 
در خصــوص تأثیــر اخــذ مجــوز مــاده 23 قانــون الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون تنظیــم بخشــی از 
مقــررات مالــی دولــت در پــروژه خــط3 قطــار شــهری تبریــز جــا دارد بیــان شــود کــه پیــش از اخــذ 
مجــوز مــاده 23، هیچ گونــه اعتبــار و تضمیــن دولتــی بــرای پــروژه خــط3 قطــار شــهری تبریــز قابــل 
اخــذ نبــود. امــا پــس از اخــذ مجــوز مذکــور، بخشــی از منابــع مالــی پــروژه بــا اســتفاده از ابزارهــای 

زیــر قابــل تأمیــن بــوده اســت:
1( اعتبــارات پیــش بینــی شــده بــرای طــرح احــداث قطــار شــهری تبریــز در پیوســت شــماره یــک 

قوانیــن بودجــه ســنواتی.
2( اعتبارات توسعه متوازن.

3( انتشار اوراق مالی اسالمی ریالی از محل بند »د« تبصره 5 قوانین بودجه سنواتی.
4( اعتبارات و تسهیالت موضوع تبصره 18 قوانین بودجه سنواتی.

5( تسهیالت ارزی- ریالی موضوع تبصره »4« قوانین بودجه سنواتی.
6( تسهیالت فاینانس پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی.

7( اعتبــارات موضــوع مصوبــه شــماره 1193526 شــوراي اقتصــاد از محــل مــاده 12 قانــون رفــع 
موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــاي نظــام مالــی کشــور و دریافــت یارانــه نقــدی بــه میــزان 9.8 ســنت 

بــه ازای هــر مســافر.
8( یارانــه دولتــی پیش بینــی شــده در ردیف هــای متفرقــه قوانیــن بودجــه ســنواتی بابــت 

طرح هــای حمــل و نقــل عمومــی.
9( ســایر اعتبــارات و تســهیالت قابــل جــذب از محــل قوانیــن بودجــه ســنواتی و ســایر قوانیــن 

باالدســتی مربوطــه.

اقدامــات صــورت گرفتــه در خصــوص مطالعــات خــط 3 در دوره مذکــور بــه شــرح جــدول 12-3 
ارائــه شــده اســت. 

توضیحات درصد پیشرفت نام مشاور عنوان بسته مطالعاتی

- 100 سد پایه بنا ژئوتکنیک

25 درصد اضافی قرارداد هم 
بپایان رسیده است 100 طوس آب نقشه برداری

- 49 هگزا تونل، مسیر و دپو پارکینگ

-
30 سازیان

معماری و شهرسازی، طراحی 
ایستگا ه ها، زیست محیطی، پدافند 

غیرعامل و ترافیک

قرارداد مشاور به علت مسائل 
تأمین بودجه هنوز ابالغ نشده 

است
0 پردیسان سازه طراحان سیستم و تجهیزات و ناوگان

جدول شــماره 3-12- وضعیت انجام مطالعات فاز اول خط 3 )مســیر اصالحی( در حال حاضر
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3-4-5- مشکالت و تنگناها

1- علی رغــم اخــذ مجــوز مــاده 23 )ردیــف بودجــه دولتــی( بــرای پــروژه خــط 3 متــرو تبریــز 
و بــا وجــود تصمیــم هیئــت مدیــره و شــورای ســازمان قطــار شــهری بــرای تکمیــل مطالعــات ایــن 
ــهری  ــار ش ــت قط ــت مالکی ــزات تح ــتگاه ها و تجهی ــتهالک دس ــت از اس ــور ممانع ــه منظ ــط ب خ
ــتاک،  ــگ اس ــتم رولین ــگمنت، سیس ــد س ــه تولی ــل، کارخان ــزه تون ــاری مکانی ــتگاه های حف )دس
ــاده اجــرای خــط 3  ــک آم ــه بعــد از اتمــام احــداث مســیر خــط ی جرثقیل هــای دروازه ای و ... ک
ــت؛  ــان اس ــارد توم ــش از 700 میلی ــادل بی ــون دالر مع ــش از 25 میلی ــند( و دارای ارزش بی می باش
بــا مخالفــت غالــب اعضــای دوره پنجــم شــورای کالنشــهر تبریــز بــا واگــذاری و شــروع عملیــات 
ــار ایــن پــروژه از بودجــه ســال 1400 طــی نامــه ای در تاریــخ 99/04/28 شــهرداری  خــط 3، اعتب
حــذف شــده اســت. متعاقــب ایــن نامــه علیرغــم تصویــب بودجــه دولتــی بــرای خــط 3، متاســفانه 
ــط  ــن خ ــت در ای ــه فعالی ــاًل هرگون ــذف و عم ــط 3 ح ــه خ ــف بودج ــهرداری ردی ــه ش در بودج

غیرممکــن گردیــد.
ــف  ــه اول ضعی ــات مرحل ــع مطالع ــرای انجــام به موق ــی از طــرف شــهرداری ب ــن مال 2- تأمی

اســت و باعــث کنــدی رونــد مطالعــات شــده اســت.
ــان شــهید  ــز در خیاب ــازار تاریخــی تبری 3- در خصــوص نحــوه عبــور خــط 3 از محــدوده ب
ــراث  ــا اداره کل می ــی ب ــتندات علم ــزارش و مس ــه گ ــرات، ارائ ــه( مذاک ــته کوچ ــری )راس مطه
فرهنگــی اســتان ادامــه دارد و بــا نظــارت و همــکاری ایشــان مســیر تونــل و محــل ایســتگاه در 

ایــن منطقــه نهایــی خواهــد شــد.
4- عــدم تخصیــص بودجــه الزم بــرای شــروع عملیــات اورهــال و مونتــاژ دســتگاه های تی بــی ام 

و تجهیــزات مربوطــه بــا توجــه بــه اینکــه ایــن تجهیــزات ارزشــمند در حــال از بیــن رفتــن هســتند. 
ــار  ــین های حف ــوص ماش ــزات بخص ــتفاده از تجهی ــدم اس ــدی ع ــکالت بع ــه مش 5- از جمل
ــتفاده از  ــر اس ــی ب ــر مبن ــهرهای دیگ ــای ش ــازمان های و ارگان ه خــط 3، درخواســت برخــی س
ایــن تجهیــزات در پروژه هایشــان اســت. بــا توجــه بــه اینکــه تأمیــن هزینه هــای ایــن تجهیــزات 
توســط شــهرداری تبریــز تأمیــن گردیــده اســت الزم اســت تمهیــدات الزم بــرای بهره بــرداری از 

آنهــا در اجــرای خطــوط تبریــز بــه کارگرفتــه شــود.

3-5- خط 4 قطار شهری تبریز 

در خصــوص خــط چهــار، بــا توجــه بــه اقدامــات صــورت گرفتــه در مــورد اصــالح کریــدور 
ــن خــط در حــال بررســی و  ــدا و انتهــای ای ــه شــکل U در حــال حاضــر موضــوع اتصــال ابت ب
مطالعــه اســت. مهم تریــن موضــوع در اجــرای ایــن خــط، تأمیــن اعتبــار الزم بــه منظــور امــکان 
ــی  ــه جــذب ســرمایه گذار اقدامات ــن خصــوص نســبت ب ــی اســت. در ای ــات اجرای شــروع عملی
صــورت پذیرفــت امــا بــه دلیــل عــدم امــکان ارائــه تضامیــن دولتــی بــه متقاضیــان ســرمایه گذاری 
ــد.  ــل نش ــرفتی حاص ــط، پیش ــن خ ــرای ای ــاده 23، در اج ــه م ــدور مصوب ــدم ص ــل ع آن به دلی
ــن آن از ســوی  ــکان تأمی ــن خــط، ام ــاز پیشــبرد ای ــورد نی ــع م ــا بررســی مناب از ســوی دیگــر ب

شــهرداری نیــز برحســب درآمدهــای جــاری، میّســر واقــع نگردیــد. 
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3-6- خط 5 قطار شهری تبریز
یکــی از مباحثــی کــه طــی چنــد ســال اخیــر )ســال 1397 بــه بعــد( جــزو دغدغــه مدیــران 
ســازمان بــوده و مــورد مطالعــه قــرار گرفــت، موضــوع خطــوط تکمیلــی یــا توســعه بــوده اســت. 
ــنهاد  ــز پیش ــی تبری ــل ریل ــتم حمل و نق ــات سیس ــه در تاریخچــه مطالع ــوط ک ــن خط ــی از ای یک
شــده اســت، ایجــاد خــط ریلــی از میــدان راه آهــن تــا میــدان قونقــا بــوده اســت. حســب آنچــه 
ــز  ــال 1280 در تبری ــا در س ــط قونق ــت، خ ــی اس ــبقه تاریخ ــنا و دارای س ــهروندان آش ــرای ش ب

ــه داشــته اســت.  ــا شــهریور ســال 1320 ادام ــرداری از آن ت ــدازی شــد و بهره ب راه ان

شــکل 3-43- جشن افتتاح خط تراموای شهری تبریز، سال 1293 

 بــا نگاهــی بــه مطالعــات پیشــین، ایــن مســیر در گزینه هــای مطالعاتــی شــرکت مشــاور ســبزینه 
راه در ســال 1380 بــه عنــوان مســیرهای حایــز اهمیــت تعریــف شــده و در ادامــه مشــاور اندیشــکار 

در ســال 1384 اجــرای ایــن مســیر را از میــدان راه آهــن تــا میــدان شــهرداری پیشــنهاد داده اســت.
ــزوم بررســی بیشــتر ایــن کریــدور، در اســفند مــاه  ــه توضیحــات ارائــه شــده و ل ــا توجــه ب  ب
ــداث  ــناریوی اح ــازی س ــل از شبیه س ــج حاص ــی نتای ــوان بررس ــت عن ــی تح ــال 1398 مطالعات س
خــط ترامــوا از میــدان راه آهــن تــا تقاطــع شــریعتی در مــدل شــهر توســط مشــاور ره آورد طــرح و 
اندیشــه انجــام پذیرفــت. بــر اســاس نتایــج مطالعــات، کریــدور قونقــا از میــدا راه آهــن تــا میــدان 

شــریعتی دارای مســیری بــه طــول 5100 متــر و 11 ایســتگاه خواهــد بــود )شــکل 3-44(. 
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راه آهن      .1
بابک    .2
خطیب     .3
اشکان    .4

نصف راه    .5
سیلو    .6

قطران    .7
سرچشمه    .8
قونقا    .9

باغ گلستان   .10
شریعتی  .11

شــکل 3-44- مسیر و ایستگاه های خط 5

ــر 6773 و در افــق  ــزان PPHPD در افــق 1415 براب ــرداری از 5 خــط، می ــا فــرض بهره ب ب
1425 برابــر 8466 خواهــد بــود. 

با احداث خط قونقا نتایج زیر حاصل می گردد: 
ــازات تاریخــی و  ــاء امتی ــد از گذشــت 80 ســال و احی ــا بع ــدازی مجــدد مســیر قونق •  راه ان

فرهنگــی
•  پوشش مسافری مناسب تر برای خط یک و تکمیل کریدورهای ریلی تبریز

ــت  ــه راه آهــن سراســری در ســه نقطــه جهــت رعای ــی شــهری ب •  اتصــال خطــوط ریل
ــر عامــل ــد غی پدافن

•  پوشش مناسب تر جمعیت حومه و محالت غرب شهر برای استفاده از حمل و نقل ریلی
•  هماهنگی با محیط زیست با توجه به بحران آلودگی هوا

•  ارتقاء زیبایی بصری شهری و تداعی خاطرات تاریخی 
•  کاهش هزینه های ساخت و بهره برداری نسبت به سایر سیستم های ریلی
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حضور در نمایشگاه نوآوری و فناوری های 
ربع رشیدی تبریز )رینوتکس(

نمایشــگاه نــوآوری و فنــاوری ربــع رشــیدی )رینوتکــس( از ســال 1384 
در شــهر تبریــز بــا هــدف ایجــاد بســتر بــرای ارتبــاط فنــاوران بــا شــرکت ها، 
ســازمان ها و صنایــع برگــزار می شــود. ســازمان قطــار شــهری تبریــز و حومــه 
ــه در  ــه شــکل حضــوری و تأســیس غرف ــار در ســال 1398 ب ــن ب ــرای اولی ب
نمایشــگاه مذکــور شــرکت نمــوده و نیازهــای فناورانــه خطــوط متــرو تبریــز را 

در ایــن نمایشــگاه معرفــی نمــود.
ــا،  ــاری کرون ــل از بیم ــای حاص ــل محدودیت ه ــه دلی ــال 1399، ب در س
ــد و  ــزار ش ــازی برگ ــکل مج ــه ش ــس ب ــگاه رینوتک ــتمین دوره نمایش هش
ســازمان قطــار شــهری تبریــز و حومــه بــا معرفــی 7 نــوع نیازمنــدی فنــاوری 
در نمایشــگاه حضــور یافــت و بســتر مناســبی بــرای ارتبــاط بــا دانشــگاهیان، 

پژوهشــگران، شــرکت های دانش بنیــان و ... فراهــم آورد.

سازمان قطار شهری تبریز، متولی زون تخصصی حمل ونقل 
در نهمین نمایشگاه رینوتکس در سال 1400

ــال ۱399،  ــه  در س ــز و حوم ــهری تبری ــار ش ــازمان قط ــل س مدیرعام
پیشــنهاد تشــکیل زون تخصصــی حمــل و نقــل را مطــرح نمودند و بــا توجه 
ــز در نمایشــگاه ســال های  ــال ســازمان قطــار شــهری تبری ــه حضــور فّع ب
ــرقی،  ــتاندار آذربایجان ش ــل، اس ــل و نق ــت حم ــتردگی صنع ــل و گس قب
ــل« را  ــل و نق ــای حم ــوآوری و فناوری ه ــی »ن ــئولیت زون تخصص مس
در نهمیــن دوره نمایشــگاه نــوآوری و فنــاوری ربــع رشــیدی )رینوتکــس 

ــد. ــالغ کردن ــز و حومــه اب ــه ســازمان قطارشــهری تبری 2۰2۱( ب
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ــع انســانی و شــرح عملکــرد آن  ــه فعالیت هــای معاونــت مالــی، پشــتیبانی و مناب ایــن بخــش ب
در دوره هــای مختلــف و خصوصــًا دوره ســه ســاله اخیــر ســازمان قطــار شــهری تبریــز می پــردازد. 

4-1- مالی
بودجه بنــدی، حســابداری،  برنامه ریــزی،  کــه  فرآیندی ســت  پــروژه،  مالــی  مدیریــت 
ــا  ــا و پرداخت ه ــدارکات، هزینه ه ــن و ت ــی، تأمی ــی، حسابرس ــرل داخل ــی، کنت ــات مال گزارش
ــا در نهایــت امــکان مدیریــت درســت و  ــه هــم متصــل می کنــد ت و پیشــرفت فیزیکــی کار را ب

ــد.  ــه اهــداف ســازمان ایجــاد کن ــرای رســیدن ب ــع را ب ــة مناب بهین
از بــدو تأســیس ســازمان قطــار شــهری تبریــز، مستندســازی و ثبــت بــه موقــع رویدادهــای مالــی تــا 
ــای  ــده اظهارنظره ــام ش ــی های انج ــه در حسابرس ــوده، به طوری ک ــف ب ــیار ضعی ــال 1389 بس ــان س پای
منفــی در خصــوص گزارش دهــی اعــالم شــده اســت. لیکــن از ســال 1390 گزارشــات حســابداری مالــی 
مقبولــی ارائــه شــده و بــا ایجــاد سیســتم منظــم بایگانــی، دسترســی بــه کلیــه اســناد حسابرســی و مالــی در 
کلیــه ســنوات گذشــته تســهیل گشــته اســت. از نظــر گــردش ریالــی منابــع و مصــارف ســازمان تــا پایــان 
ســال 1396 جمعــًا بــه مبلــغ 22698/2 میلیــارد ریــال تزریــق مالــی بــوده کــه 12938/8 میلیــارد ریــال آن 
ــی  ــا کســر تســهیالت دریافت ــز ب ــق شــهرداری تبری ــز از طری ــال نی ــارد ری ــت و 9759/4 میلی ــق دول از طری
ــع تأمیــن شــده از ســوی  ــه مبلــغ 624/7 میلیــارد ریــال تأمیــن شــده اســت. میــزان مناب ــع بانکــی ب از مناب
ــا انتهــای مــرداد مــاه ســال 1400 در ایــن بخــش و در  شــهرداری و دولــت از ابتــدای تأســیس ســازمان ت
ــارد  ــه طــور متوســط ســاالنه 1335 میلی ــل از ســال 1397 ب ــع، قب ــن مناب ــردد. ای ــه می گ ــر ارائ جــدول زی
ریــال بــوده و در دوره گــزارش )1397 تــا مــرداد 1400( به طــور متوســط 8699 میلیــارد ریــال اســت. البتــه 
ــا  بایــد نــرخ تــورم را نیــز در ســال های متوالــی اجــرای پروژه هــای قطــار شــهری مدنظــر قــرار داد کــه ب
ایــن حــال همچنــان وضعیــت عملکــرد دوره سه ســاله نســبت بــه دوره هــای پیشــین )قبــل از ســال 1397( 
دارای وضعیــت بهتــری اســت. در جــدول 4-1 عملکــرد تأمیــن مالــی دوره هــای مختلــف ارائــه شــده اســت. 

4( حوزه مالی، پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

ــان   ــال و در پای ــارد ری ــغ ۱65۰میلی ــان ســال98 مبل ــک در پای ــی از بان ــت تســهیالت دریافت ــه باب ــح اینک توضی
مــرداد مــاه ســال ۱۴۰۰ مبلــغ 6۰۰ میلیــارد ریــال دیــون وجــود داشــته اســت. در تاریــخ ۱۴۰۰/۴/۱۰ یــک رام قطــار 
بــه ارزش 3.926.۱۰۰یــورو ازمحــل منابــع دولــت تحویــل ســازمان گردیــد کــه درآمــار فــوق لحــاظ نشــده اســت.

شــکل 4-1- منابع تأمینی از شــهرداری و دولت در دوره های مختلف

از سال 97به بعد

مبالغ دریافتی از دولت مبالغ دریافتی از شهرداریجمع

0قبل از سال 97

5000

10000

20000

25000

30000
29724

11220

18504
22698/2

12938/8
9759/4

15000
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خالصه اعتبارات دریافتی در دوره سال 1397 تا مرداد سال 1400 به شرح جدول 4-1 است. 

توضیــح: تفــاوت جمــع اعتبــارات دریافتــی بــا هزینه هــای انجــام شــده ناشــی از موجــودی  
باقیمانــده امــالک ارائــه شــده شــهرداری در دوره مــورد نظــر بــه ســازمان قطــار و نیــز موجــودی 
بانکــی اوراق مشــارکت خــط یــک مرحله دو و خــط دو مرحله دو و ســه در تاریــخ 1400/05/31 
می باشــد. همچنیــن در تاریــخ 1400/4/10 یــک رام قطــار بــه ارزش 3.926.100 یــورو ازمحــل 

منابــع دولــت تحویــل ســازمان گردیدکــه درآمــار فــوق لحــاظ نشــده اســت 

جدول خالصه اعتبارات دریافتی و هزینه های انجام شده از ۱397/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰5/3۱

مبلغ
)میلیون ریال(

هزینه های انجام شده مبلغ
)میلیون ریال(

اعتبارات دریافتی

4.125.678 هزینه های سود اوراق مشارکت خطوط یک 
و دو 

739.821 پرداختی نقدی شهرداری ) عمرانی ( 

2.292.923 بازپرداخت بخشی از اصل و سود تسهیالت 
بانکی

44.349 پرداخت نقدی دولت

1.381.631 هزینه های عاملیت و ضمانت بانک و 
پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق مشارکت 

267.587 بابت تملک ایستگاه های قطار 
شهری

517.684 هزینه های جاری  4.031.466 پرداخت های غیر نقدی در قالب 
واگذاری امالک

11.945.500 پرداخت ها و هزینه های انجام شده برای 
پیمانکاران و مشاوران خط یک و خط دو

819.413 پرداخت های غیر نقدی در قالب تهاتر 
عوارض

517.684 بابت هزینه های جاری 

14.500.000 بابت انتشار اوراق مشارکت 

918.303 پرداخت اسناد خزانه دولتی 

1.730.000 دریافت تسهیالت بانکی 

4.125.678 بابت سودهای اوراق مشارکت 

350.205 درآمد از محل واگذاری امالک 
موجود سازمان 

1.679.970 در آمد از محل رسوب حساب 
پشتیبان اوراق مشارکت

20.263.416 جمع 29.724.476 جمع

جدول 4-1- خالصه اعتبارات در دوره ســال 1397 به بعد
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آخریــن وضعیــت دیــون و بدهی هــای ســازمان تــا انتهــای مــرداد مــاه ســال 1400 بــه 
شــرح جــدول 4-2 اســت. 

بــا پیگیری هــای مدیریتــی عوامــل ســازمان در ســال 1398 در قالــب مرحلــه دوم خــط 
یــک مبلــغ 6500 میلیــارد ریــال و در ســال 1399 در قالــب مرحلــه دوم مبلــغ 3000 میلیــارد 
ــال اوراق  ــارد ری ــی مرحلــه ســوم خــط دو مبلــغ 5000 میلی ریــال و در ســال 1400 در قال
مشــارکت فروختــه شــده کــه در نــوع خــود در شــهرداری تبریــز بی ســابقه بــوده اســت. در 
طــول ایــن دوره جمعــًا بــه مبلــغ 29724 میلیــارد ریــال تأمیــن منابــع صــورت گرفتــه کــه 
مبلــغ 11220 میلیــارد ریــال آن از طــرف دولــت و مبلــغ 18504 میلیــارد ریــال آن از طــرف 
ــوده اســت. اوراق مشــارکت منتشــر شــده از ســوی شــهرداری تبریــز جهــت  شــهرداری ب

طــرح قطــار شــهری تبریــز و حومــه در جــدول 4-3 نشــان داده شــده اســت. 

جمع پروژه خط دو پروژه خط یک شرح بدهی

300.000 0 300.000 بدهی به پیمانکاران و مشاوران

100.000 70.000 30.000 بدهی بابت سپرده های حسن انجام کار

160.000 160.000 0 بدهی بابت حق بیمه پیمانکاران

600.000 - 500.000 تسهیالت بانکی با سود مربوطه

1.160.000 230.000 930.000 جمع

جدول 4-2- وضعیت دیون و بدهی های ســازمان تا انتهای مرداد ماه ســال 1400 )واحدها به میلیون ریال(

توضیــح: بــا عنایــت بــه اصــالح بخــش ارزی قــرارداد خــط )2( و اعمــال تســعیر نــرخ ارز 
هزینه هــای مابــه التفــاوت ایجــادی در میــزان بدهــی فــوق لحــاظ نگردیــده اســت.
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جدول 4-3- اوراق منتشــر شــده از سوی شــهرداری تبریز برای پروژه های قطار شهری تبریز )مبالغ به میلیارد ریال(

جدول اوراق مشارکت منتشر شده از طریق شهرداری تبریز جهت طرح قطار شهری تبریز و حومه ) مبالغ به میلیارد ریال (

سهم 
شهرداری

سهم 
دولت

جمع 
هزینه های 
اوراق 

مشارکت 

هزینه های 
جانبی 
اوراق 
مشارکت

مجموع 
سود 

واریزی 
به 

دارندگان 
اوراق در 
طول ۴ 

سال

مبلغ 
اقساط 
سه 
ماهه

تعداد 
اقساط

سود 
اسمی 
اوراق

مبلغ اوراق 
مشارکت

مدت 
اوراق

تاریخ 
سررسید

تاریخ 
انتشار شرح ردیف

1230 880 2110 350 1760 110
16 قسط 
سه ماهه 22٪ 2000 4 ساله 97/12/18 93/12/18

اوراق 
مشارکت 
مرحله 

اول خط 
یک

1

740 640 1380 100 1280 80
16 قسط 
سه ماهه 16٪ 2000 4 ساله 99/8/1 95/8/1

اوراق 
مشارکت 
مرحله 

اول خط 
دو

2

3500 2340 5840 1160 4680 292/5
16 قسط 
سه ماهه 18٪ 6500 4 ساله 01/12/26 97/12/26

اوراق 
مشارکت 
مرحله 

دوم خط 
یک

3

1160 1080 2240 80 2160 135
16 قسط 
سه ماهه 18٪ 3000 4 ساله 03/4/31 99/4/31

اوراق 
مشارکت 
مرحله 

دوم خط 
دو

4

1950 1800 3750 150 3600 225
16 قسط 
سه ماهه 18٪ 5000 4 ساله 03/12/28 99/12/28

اوراق 
مشارکت 
مرحله 
سوم 
خط دو

5

8580 6740 15320 1840 13480 842/5 18500 جمع

میــزان انتشــار اوراق مشــارکت در ســال های قبــل از 1397 بــه میــزان 4000 میلیــارد ریــال بــوده و در دوره 1397 بــه 
ــزان انتشــار اوراق  ــه مشــخص اســت می ــال رســیده اســت. همان طورک ــارد ری ــه 14500 میلی ــزان انتشــار اوراق ب بعــد می
مشــارکت در دوره عملکــرد ســه ســاله اخیــر نســبت بــه ســال های پیشــین ایــن دوره، 362 درصــد افزایــش یافتــه اســت. 
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از نظــر سیســتم حسابرســی نیــز سیســتم حسابرســی اوراق مشــارکت )4 مــورد( هــر کــدام بــه صــورت مجــزا بایــد 
توســط شــهرداری تبریــز صــورت می گرفــت، لیکــن بــا انتقــال عملیــات مالــی آن بــه ســازمان قطــار شــهری، عــالوه بــر 
سیســتم مالــی جــاری، چهــار مــورد سیســتم حسابرســی مســتقل اوراق مشــارکت توســط حــوزه مالــی ســازمان صــورت 
ــک مرکــزی بررســی و  ــز در هــر دوره شــش ماهــه توســط حسابرســان منتخــب بان ــا نی ــک از آن ه ــه هــر ی ــرد ک می گی

ــردد.  ــادر می گ ــه ص ــزارش مربوط گ
از نظــر میــزان هزینــه هــا در پــروژه هــای قطــار شــهری تبریــز مقادیــر هزینــه کــرد در خطــوط یــک و دو بــه تفکیــک 

ســنوات بــه ترتیــب در جــدول 4-4 و 4-5 ارائــه  شــده اســت. 

قبل از سال 97از سال 97 به بعد 

میزان اوراق )برحسب میلیارد ریال(

0

2000

4000
4000

14500

6000

8000

10000

12000

14000

16000

جدول 4-4- جدول هزینه های انجام شــده بابت خط یک قطار شــهری تبریز به تفکیک ســنوات  تا 1400/05/31 )ارقام به میلیارد ریال می باشد(

شــکل 4-2- میزان اوراق مشارکت منتشر شده

جمع عملکرد
۱۴۰۰

تا 5/3۱

عملکرد
۱399

عملکرد
۱398

عملکرد
۱397

عملکرد
۱396

عملکرد
۱395

عملکرد
۱39۴

عملکرد
۱393

عملکرد
۱392

عملکرد
۱39۱

عملکرد
۱39۰

عملکرد
۱389

عملکرد
1388

عملکرد
1387

عملکرد
۱386

عملکرد 
تا قبل

از سال 
86

2959۱.7 68۴.5 2672.3 8295.۱ ۱9۰7 ۱833.9 ۱296.5 383۱.8 ۱۱79.3 ۱529.3 89۴.3 7۱9 7۱9 67۴.5 ۱۰۴۰ ۴97.3 ۱85۰.9

توضیح ۱: از کل هزینه های ثبت شده فوق جمعاً به مبلغ 838 میلیارد ریال هزینه های عوارض شهرداری بابت ایستگاه ها بوده است.

توضیح 2: از کل هزینه های ثبت شده فوق جمعاً به مبلغ 736 میلیارد ریال بابت تملک ایستگاه های خط یک قطار شهری می باشد.

توضیح 3: از کل هزینه های ثبت شده فوق جمعاً به مبلغ 1515 میلیارد ریال بابت هزینه بازارگردانی و پذیره نویسی اوراق مشارکت های منتشره طی سال های 93 و 98 می باشد.

توضیح ۴: از کل هزینه های ثبت شده فوق جمعاً به مبلغ 4100 میلیارد ریال بابت هزینه سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت خط یک می باشد.

نتیجه: بنابراین با کسر ارقام توضیحات فوق الذکر خالص هزینه های انجام شده برای بخش پروژه های عمرانی خط یک تا تاریخ 1400/05/31 به مبلغ 22402.7 میلیارد ریال خواهد بود.
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شــکل 4-5- جدول هزینه های انجام شــده بابت خط دو قطار شــهری تبریز به تفکیک سنوات  تا 1400/05/31 )ارقام به میلیارد ریال می باشد(

4-1-2- اقدامات شاخص صورت گرفته طی سه سال اخیر

- انتشــار 14500 میلیــارد ریــال اوراق مالــی اســالمی بــرای طــرح قطــار شــهری تبریــز )و انتقــال تجربیــات و 
کمــک بــه شــرکت واحــد اتوبوســرانی تبریــز جهــت انتشــار 1465 میلیــارد ریــال اوراق مشــارکت(

- تکمیــل کلیــه اقدامــات مربــوط بــه داخــل کشــور از فرآینــد اخــذ تســهیالت فاینانــس 420 میلیــون دالری 
خــط 2 قطــار شـــهري تبریــز بــه گواهــی مراجــع مربوطــه ازجملــه بانــک مرکــزي ج.ا.ا )موضــوع نامــه شــماره 

347930/97 مـورخه1397/07/17بانـــک مرکــزي(
ــون دالر( از محــل  ــس خــط دو )63 میلی ــن پیش پرداخــت فاینان ــرای تأمی ــران ب ــت وزی ــه هیئ - اخــذ مصوب

منابــع صنــدوق توســعه ملــی
- اخذ مجوز ماده 23 )ردیف بودجه دولتی( برای پروژه خط 3

ــی  ــر بده ــویه )تهات ــناد تس ــال اس ــارد ری ــذب 3000 میلی ــد ج ــز در فرآین ــهرداری تبری ــا ش ــکاری ب - هم
ــی( ــای دولت ــهرداری از ارگان ه ــب ش ــا طل ــی ب ــبکه بانک ــه ش ــهرداری ب ش

ــن و  ــی واردات واگ ــوراض گمرک ــوق و ع ــت حق ــی باب ــی- خرج ــارات جمع ــت اعتب ــری و دریاف - پیگی
ــزات تجهی

- جــذب اعتبــارات موضــوع قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقــاي نظــام مالــی کشــور و دریافــت 
یارانــه نقــدی بــه میــزان 9.8 ســنت بــه ازای هــر مســافر جابه جــا شــده توســط متــرو

ــن  ــه قوانی ــای متفرق ــن )ردیف ه ــی ممک ــای قانون ــام روش ه ــق تم ــی از طری ــع مال ــن مناب ــری تأمی - پیگی
ــنواتی، PPP  و ...( ــه س بودج

جمع عملکرد
1400

تا 5/31

عملکرد
1399

عملکرد
1398

عملکرد
1397

عملکرد
1396

عملکرد
1395

عملکرد
1394

عملکرد
1393

عملکرد
1392

عملکرد
1391

عملکرد
1390

عملکرد
1389

عملکرد
1388

8565.3 301.6 1742.6 743 702.4 611.5 2710.8 794.4 165 127 243 153 0 271

توضیح ۱: از کل هزینه های ثبت شده فوق جمعاً به مبلغ 46 میلیارد ریال هزینه های عوارض شهرداری بابت ایستگاه ها بوده است.

توضیح 2: از کل هزینه های ثبت شده فوق جمعاً به مبلغ 285 میلیارد ریال بابت تملک ایستگاه های خط دو قطار شهری می باشد.

توضیح 3: از کل هزینه های ثبت شده فوق جمعا به مبلغ 170 میلیارد ریال بابت هزینه بازارگردانی و پذیره نویسی اوراق مشارکت های منتشره در سال های 95 ، 99 و 1400 
می باشد.

توضیح ۴: از کل هزینه های ثبت شده فوق جمعاً به مبلغ 1735 میلیارد ریال بابت هزینه سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت خط دو می باشد.

نتیجه: بنابراین با کسر ارقام توضیحات فوق الذکر خالص هزینه های انجام شده برای بخش پروژه های عمرانی خط دو تا تاریخ 1400/05/31 به مبلغ6329/3 میلیارد ریال 
خواهد بود.
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4-1-3- مشکالت و پیشنهادات حوزه مالی

ــکالت  ــن مش ــارکت( از بزرگتری ــر از اوراق مش ــدی )غی ــی نق ــع مال ــق مناب ــدم تزری ــر ع ــاله اخی ــد س در چن
ــا  ــالمی ب ــه اس ــناد خزان ــق اس ــت از طری ــی دول ــن مال ــده تأمی ــوده و عم ــهری ب ــار ش ــای قط ــر پروژه ه گریبان گی
سررســید دو الــی ســه ســاله صــورت می پذیرفــت. منابــع شــهرداری نیــز عمدتــًا در قالــب امــالک بــوده بــا توضیــح 
اینکــه بیشــتر امــالک واگــذار شــده نیــز بــه علــت قیمت گــذاری بــاال یــا مشــکالت معارضیــن و ارائــه اســناد مالکیتــی 

ــا فــروش مواجــه شــده اســت.  ــا مشــکل واگــذاری ی ب
بــا توجــه بــه تــورم شــدید قیمت هــا و افزایــش ســاخت هزینــه متــرو، پیگیــری رفــع مشــکل فاینانــس ارزی خــط 
2 قطــار شــهری تبریــز، تأمیــن مالــی نقــدی از طــرف دولــت و شــهرداری و واگــذاری امــالک ســهل البیع از طــرف 
شــهرداری تبریــز می توانــد منجــر بــه کاهــش هزینه هــا و تســریع در رونــد اجرایــی پروژه هــای قطــار شــهری شــود.

4-2- بازرگانی

قســمت بازرگانــی ســازمان قطــار شــهری تبریــز در زیــر مجموعــه معاونــت مالــی، پشــتیبانی و توســعه منابــع انســانی 
ــش  ــت. بخ ــده اس ــکیل ش ــی تش ــات عموم ــوال و خدم ــا، ام ــدارکات، انباره ــای ت ــه از بخش ه ــد ک ــت می کن فعالی
ــی،  ــد خارج ــش خری ــه بخ ــت ک ــردازی اس ــی و کارپ ــی، داخل ــای خارج ــای خریده ــامل زیرمجموعه ه ــدارکات ش ت
مســئول پیگیــری و انجــام کارهــای گمرکــی، بانکــی، ارزی و اخــذ مجوزهــای الزم بــرای کاال و خدمــات خریداری شــده 
از کشــورهای خارجــی اســت و بخــش خریــد داخلــی مســئول خریدهــای بــزرگ و متوســط کــه مطابــق آیین نامه هــای 
ــه می شــود  ــداری و تهی ــی خری ــدگان داخل ــا برگــزاری مناقصــات و اســتعالم از فروشــندگان و تولیدکنن شــهرداری ها ب
و بخــش کارپــردازی نیــز طبــق آیین نامه هــای معامالتــی شــهرداری ها، مســئول خریدهــای کوچــک و روزمــره جــاری 
ــار  ــن، انب ــار راه آه ــه، انب ــار الل ــار ســگمنت، انب ــی، انب ــار ائل گول ــه شــامل انب ــار ســازمان ک ســازمان اســت. بخــش انب
ــداری  ــازمان و نگه ــای س ــرای پروژه ه ــداری شــده ب ــای خری ــت کااله ــار جــاری اســت، مســئول دریاف ســهالن و انب
کاال در انبــار را بــر عهــده دارد. کــه طبــق قوانیــن و مقــررات شــهرداری ها انجــام وظیفــه نمــوده و در هنــگام دریافــت 
کاال از واحــد تــدارکات و ســایر تحویل دهنــدگان بــا تأییــد مشــخصات فنــی کاال از طــرف واحــد فنــی ســازمان و یــا 
درخواســت کننــده طــی صورت جســله اقــدام بــه صــدور رســید انبــار و در زمــان تحویــل کاال بــه پیمانــکاران ســازمان و 
ســایر دریافت کننــدگان کــه بــا ارائــه درخواســت تأییــد شــده از طــرف مدیــران ســازمان )فرم هــای مشــخص( اقــدام بــه 
صــدور حوالــه نمــوده و مــدارک مربوطــه بــه امــور مالــی و ذی حســابی ارســال می نمایــد. قســمت امــوال نیــز مســئول 
ــی ســازمان،  ــات عموم ــی ســازمان اســت. قســمت خدم ــوال جــاری و عمران ــداری ام ــظ و نگه ــت، شناســایی، حف ثب
ــداری،  ــبز، نگه ــای س ــداری فض ــت و نگه ــات، مراقب ــریفات، تنظیف ــی تش ــات عموم ــر خدم ــارت را ب ــئولیت نظ مس
تعمیــرات پیشــگیرانه و تعمیــرات اضطــراری از تأسیســات مکانیکــی، الکتریکــی و شــبکة مخابراتــی عهــده دار اســت کــه 
عملکــرد هــر بخــش بــه تفکیــک از بــدو شــروع فعالیــت تــا اواخــر خــرداد مــاه 1400 بــه  شــرح ذیــل- بیــان می شــود.

4-2-1- بخش تدارکات

بخــش تــدارکات شــامل خریــد خارجــی، خریــد داخلــی و کارپــردازی اســت کــه در ادامــه عملکــرد آن بــه 
شــرح زیــر اســت؛

4-2-1-1- بخش خریدهای خارجی 

قســمت خریدهــای خارجــی بــا احتســاب قــرارداد واگن هــا شــامل 18 فقــره قــرارداد بــه شــرح جــدول 
4-6 اســت: 
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مبلغ مانده خرید مبلغ شرح واحد پولی مبلغ کل قراردادها تعداد 
قرارداد

ردیف

76.555.257
128.233.149 از بدو شروع الی 

1396
یورو 231.586.202

18

1

26.797.796 از 1397 الی 1400 2

0

24.101.570 از بدو شروع الی 
1396 دالر 24.101.570

3

0 از 1397 الی 1400 4

0

45.819.132.304 از بدو شورع الی 
1396 ریال 45.819.132.304

5

0 از 1397 الی 1400 6

جدول 4-6- گزارش خالصه عملکرد خریدهای خارجی از ابتدا تا ســه ماهه اول ســال 1400

 در ادامه به شرح عملکرد خریدهای خارجی از اوایل قرارداد تا سال 1396 پرداخته می شود. 
1-1. خریــد و نظــارت بــر نصــب و راه انــدازی سیســتم ســیگنالینگ خــط 1 از محــل قــرارداد 2616- 86 
ــه  ــال صــورت گرفت ــی 10.271.883.480 ری ــورو و مبلــغ ریال ــه مبلــغ  23.627.152 ی از شــرکت پادرعــد ب

اســت. 
2-1. طراحــی، خریــد و نصــب و راه انــدازی سیســتم مخابــرات و اســکادا خــط 1 از محــل قــرارداد 21-
ــی 35.038.063.000  ــغ  ریال ــورو و مبل ــغ 15.146.541 ی ــه مبل ــم ب ــک زعی ــع الکترونی 6415 شــرکت صنای

ریــال صــورت گرفتــه اســت. 
ــرارداد 86-997  ــدازی پســت های کشــش خــط 1 از محــل ق ــر نصــب و راه ان ــد و نظــارت ب 3-1. خری
شــرکت برســان مدیریــت بــه مبلــغ 6.825.822 یــورو و مبلــغ ریالــی 509.185.824 ریــال صــورت گرفتــه 

اســت.
4-1. خریــد واگــن و تجهیــزات از محــل قــرارداد IRTCO-110-2008 شــرکت پــوژن بــه مبلــغ 
151.693.879 یــورو کــه 65.1 درصــد از قــرارداد، بــه ســازمان قطــار شــهری تبریــز تخصیــص یافتــه بــود، 

ــه اســت.  انجــام گرفت
ــرارداد 90-12  ــل ق ــن از مح ــوی واگ ــین شست وش ــتگاه ماش ــک دس ــوزش ی ــل و آم ــد، حم 5-1. خری

ــورو ــغ 582.365/40 ی ــه مبل ــه ب شــرکت پارای
ــه مبلــغ 950.000  ــرارداد 1564-81 شــرکت کــروس فرانســه ب ــد 1900 تــن ریــل از محــل ق 6-1. خری

یــورو 
ــه مبلــغ 902.500  ــرارداد 1565-81 شــرکت کــروس فرانســه ب ــد 2000 تــن ریــل از محــل ق 7-1. خری

یــورو 
ــغ 1.026.600  ــه مبل ــرارداد 954-81 از شــرکت تیســن کروپ ب ــل از محــل ق ــن ری ــد 1400 ت 8-1. خری

یــورو
9-1. خریــد، حمــل و آمــوزش 80 دســتگاه ماشــین ســوزن از محــل قــرارداد 4535-84 از شــرکت تیســن 

کــروپ بــه مبلــغ 948.060 یــورو 
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10-1- خرید یک دستگاه لوکوموتیو در سال 84 به مبلغ 640.000 یورو 
11-1- خرید دستگاه حفاری TBM در سال 82 به مبلغ 19.500.000 دالر

12-1- خرید دستگاه های پشتیبانی کننده در سال 85 به مبلغ 3.321.570 دالر 
13-1- خریــد ســه دســتگاه درزیــن تعمیــرات و نگهــداری در ســال 82 تحویــل ســال 85 

بــه مبلــغ 721.300 یــورو 
14-1- خرید یک دستگاه ریل خم کن در سال 82 به مبلغ 88336 یورو 

15-1- خرید قالب های سگمنت در سال 83 به مبلغ 1.280.000 دالر 

شــرح عملکــرد خریــد خارجــی از ســال ۱397 تــا نیمــه اول ســال ۱۴۰۰ بــه شــرح 
زیــر اســت:

ــل  ــط 1 از مح ــیگنالینگ خ ــتم س ــدازی سیس ــب و راه ان ــر نص ــارت ب ــد و نظ 1-2. خری
ــورو ــغ 4.501.690 ی ــه مبل ــد ب ــرکت پادرع ــرارداد 2616- 86 از ش ق

2-2. طراحــی، خریــد، نصــب و راه انــدازی سیســتم مخابــرات و اســکادا خــط 1 از محــل 
قــرارداد 21-6415 شــرکت صنایــع الکترونیــک زعیــم بــه مبلــغ 1.020.272 یــورو

ــل  ــط 1 از مح ــش خ ــت های کش ــدازی پُس ــب و راه ان ــر نص ــارت ب ــد و نظ 3-2- خری
ــورو ــغ 884.291 ی ــه مبل ــت ب ــان مدیری ــرکت برس ــرارداد 997-86 ش ق

4-2- خریــد واگــن و تجهیــزات از محــل قــرارداد IRTCO-110-2008  شــرکت پــوژن بــه 
مبلــغ 32.502.811 یــورو کــه 65.1 درصــد آن متعلــق بــه ســازمان قطــار شــهری تبریــز اســت.

در خصوص خریدهای خارجی مشکالت زیر قابل طرح است: 
•  تحریم ها و قطع همکاری کشورهای مختلف با ایران 

•  نبود سوئیفت و قطع روابط بانک های بین المللی با بانک های ایرانی 
ــال و درصــورت  ــا خریدهــای جــاری به صــورت نرم ــکاران ی •  عــدم انتقــال وجــه پیمان

ــاال.  ــی ب ــا هزینه هــای خیل ــی و ب ــق صراف ــال از طری انتق
ــرس شــرکت ها از  ــل ت ــه دلی ــران ب ــه ای ــزات قراردادهــای خــارج ب •  عــدم ارســال تجهی
تحریم هــای آمریــکا کــه ارســال از آن کشــورها بــه ســایر کشــورهای همســایه  بــا هزینه هــای 

ــرد.  ــورت می گی ــه ص اضاف
ــی و  ــرکت های اروپای ــط ش ــازمان توس ــراردادی س ــای ق ــال کااله ــد و ارس ــدم تولی •  ع

ــازمان.  ــه س ــاد ب ــیار زی ــای بس ــل هزینه ه ــا و تحمی ــدن قرارداده ــی ش طوالن
•  عــدم صــدور مجــوز ثبــت ســفارش بــرای تجهیــزات مــورد نیــاز سیســتم های مختلــف 

ســازمان توســط وزارت صمــت و تکمیــل نبــودن تولیــد داخــل.
ــده  ــکالت عدی ــدن مش ــود آم ــر و به وج ــال های اخی ــا در س ــای کااله ــر اولویت ه •  تغیی

در ثبــت سفارشــات ایــن ســازمان خصوصــًا در ثبــت ســفارش شــرکت زعیــم. 
ــران  ــا ای ــزرگ از کشــور و قطــع همــکاری آنهــا ب •  جمــع نمایندگی هــای شــرکت های ب

ــت ها.  ــه درخواس ــرکت ها ب ــی آن ش ــدم جوابگوی و ع
•  نبود زیر ساخت های الزم جهت تولید تجهیزات مورد نیاز سازمان و نرم افزارها.

•  تغییرات شدید نرخ ارز در کشور 
ــنگین  ــای س ــل هزینه ه ــاال وتحمی ــای ب ــا درصده ــال ارز ب ــای انتق ــت هزینه ه •  پرداخ

ــا ســوئیفت  ــط بانکــی ی ــود رواب ــل نب ــه دلی ــرای ســازمان ب ب
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•  اخذ مابه التفاوت نرخ ارز توسط بانک مرکزی برای تجهیزات وارده

در خصوص خریدهای خارجی پیشنهادات زیر ارائه می شود:  
•  اخذ مصوبه هیئت وزیران در خصوص عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی 

•  اخــذ مصوبــه هیئــت وزیــران در خصــوص صــدور مجــوز ثبــت سفارشــات بــرای تجهیــزات 
وارداتــی ســازمان بــه دلیــل نبــود کامــل تولیــد داخــل و ردیــف بودجــه ای بــودن 

ــارات اســنادی و  ــرای اعتب ــرخ ارز در بانــک مرکــزی ب ــع مشــکل پرداخــت مابه التفــاوت ن •  رف
ــازمان  ــای ارزی س حواله ه

•  رفع مشکل ارزش افزوده اظهارنامه های وارداتی 

4-2-1-2- بخش خریدهای داخلی

خریدهــای بــزرگ و متوســط کــه بــا برگــزاری مناقصــه مطابــق آیین نامه هــای شــهرداری از بــدو 
شــروع تــا 1400 خریــداری شــده بــه شــرح شــکل 4-3 نشــان داده شــده اســت.

ــا  ــروع ت ــدو ش ــهرداری از ب ــای ش ــق آیین نامه ه ــه مطاب ــط ک ــای متوس ــن خریده همچنی
ــت  ــال اس ــغ 276،589،206،42 ری ــه مبل ــدوداً ب ــده ح ــداری ش ــتعالم خری ــق اس 1400 از طری

ــکل 4-4(. )ش

شــکل 4-3- خرید بزرگ و متوســط از طریق برگزاری مناقصه از ابتدا تا ســه ماهه اول سال 1400

مبلغ هر دوره مناقصهمانده خرید برای دوره بعد

قبل از سال 97 از سال 97 به بعد
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- خریــد لــوازم مــورد نیــاز تعمیــرات درزین هــا از شــرکت فــن آوران آیریــا و خریــد تــراورس بتنــی و 
ــاخته آذربایجــان  ــی از شــرکت خانه ســازی پیش س ــوش بتن ــس و درپ باک

ــام  ــتعالم انج ــا اس ــه ب ــط ک ــای متوس ــایر خریده ــک و س ــط ی ــتگاه های خ ــای ایس ــد نیمکت ه - خری
شــده اســت.

4-2-1-3- بخش کارپردازی  

بخــش کارپــردازی کــه همــان قســمت خریــد و پشــتیبانی و تأمیــن نیازهــای جــاری ســازمان اســت از بدو 
شــکل گیری چــارت ســازمانی، فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و تمامــی خریدهــا را اعــم از اثاثــه و منصوبــات 
ــد  ــه امــر خری ــر عهــده دارد. از آنجایی کــه تعهــد ب ــد ب ــزات ســازمان و ســایر درخواســت های خری و تجهی
ــا  ــازار درآمیختــه اســت بایســتی دقــت کافــی در هنــگام خریــد کاال ب ــا تخصــص و شــناخت از ب توأمــان ب
جنــس مرغــوب در زمــان و مــکان بــا اخــذ تخفیفــات ویــژه کــه بــه نفــع ســازمان باشــد، بــه نحــو احســن 
ــه از شــهرداری  ــع برگرفت ــزاری جام ــا سیســتم نرم اف ــردازی ب ــت گــردد. در حــال حاضــر بخــش کارپ رعای
کالنشــهر تبریــز فعالیــت می کنــد و نحــوه عملکــرد آن بدیــن صــورت اســت کــه پــس از اخــذ بــرگ اعــالم 
ــد  ــه شــده و اخــذ تأیی ــای گفت ــت پارامتره ــا رعای ــای ســازمان و اســتعالم قیمــت ب ــاز از طــرف واحده نی
کننــدگان ذی ربــط »مدیــرت محتــرم بازرگانــی - مجموعــه امــور مالــی و معاونــت مالــی پشــتیبانی« اقــدام بــه 
خریــد از محــل مربوطــه اقــالم می کنــد. عمــده خریدهــای ســازمان توســط کارپــرداز، مربــوط بــه شــارژ انبــار 
جــاری شــامل لــوازم التحریــر- مــواد غذایــی و مــواد شــوینده و بهداشــتی اســت کــه بخــش انبــار جــاری 
ــه  ــا صــدور حوال ــده ب ــه واحــد درخواســت کنن ــل کاال ب ــه تحوی ــدام ب ــرداز اق ــد توســط کارپ ــس از خری پ
ــر حســب  ــی و تأسیســاتی اســت کــه ب ــاز ســازمان، عمران ــر حســب نی ــد. ســایر خریدهــا ب مصرفــی می کن

ــرد. ــق سیســتم ســازمانی صــورت می گی دســتور و طب

شــکل 4-4- میزان خریدهای متوســط از ابتدا تا سه ماهه اول سال 1400
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4-2-2- انبار 

ــار  ــار ســهالن و انب ــار راه آهــن، انب ــه، انب ــار الل ــار ســگمنت، انب ــی، انب ــار ائل گول ایــن بخــش شــامل انب
ــردد:  ــه می گ ــد، ارائ ــرار دارن ــا ق ــن انباره ــه در ای ــی ک ــه لیســت تجهیزات جــاری اســت. در ادام

- انبار ائل گولی شامل تجهیزات سیگنالینگ و تابلوهای برق است.
- انبار الله شامل کابل های سیگنالینگ، ادوات روسازی و تابلوهای برق است. 

ــکادا،  ــرات و اس ــیگنالینگ، مخاب ــف، س ــارقوی و ضعی ــای فش ــواع کابل ه ــامل ان ــگمنت ش ــار س - انب
ــت.  ــط اس ــازی و خ ــری OCS و ادوات روس ــرق باالس ــبکه ب ش

- انبار راه آهن شامل ریل قاشقی S49 و ریل RI59 و تراورس بتنی و ... است. 
- انبار خط 2 شامل یدکی ادوات سوزن و خط است.  

- انبــار جــاری هــم شــامل لــوازم تحریــر، لــوازم مــواد غذایــی مــورد اســتفاده تشــریفات و مــواد اســتفاده 
ــت. تنظیفات اس

خریدهــای قــراردادی ســازمان قطارشــهری )بودجــه عمرانــی( بعــد از تکمیــل فراینــد خریــد بــه انبارهای 
ســازمان قطارشــهری ارســال و بــا توجــه بــه نــوع اقــالم ارســالی، در انبارهــای ســازمان بارگــذاری و چیدمان 
می شــود. بعــد از بارگــذاری و چیدمــان و جلســه بررســی فنــی و رؤیــت مســتقیم اقــالم ارســالی توســط 
ــه کدینــگ اقــالم  ــن مرحل ــم می شــود.  بعــد از ای ــد تنظی ــوط انجــام و صورت جلســه تأیی کارشناســان مرب
ــداری  ــا درخواســت اقــالم خری ــه ذی حســابی ارســال می گــردد. ب ــار صــادر و ب ــرای انب ــد ب و رســید خری
از انبــار طبــق فــرم درخواســت پیمانــکاران طبــق قــرارداد منعقــده بیــن پیمانــکار و ســازمان ایــن اقــالم بــه 
ــه  ــکار صــادر و طبــق فرمــت بعــد از امضاهــای مجــاز ب ــه پیمان ــه ارســال کاال ب ــکار تحویــل و حوال پیمان
واحدهــای مختلــف از جملــه ذی حســابی ارســال می شــود. طبــق جــدول 4-7 تعــداد رســیدها و حواله هــا 

در انبارهــای مختلــف از ســال 90 تــا 97 و از 97 تــا 1400 ارائــه شــده اســت.

جدول 4-7- تعداد رســیدها و حواله ها در انبارهای مختلف از ســال 90 تا 97 و از 97 تا 1400

حواله صادره از 97 تا 
۱۴۰۰

رسید صادره از 97 تا 
۱۴۰۰

حواله صادره تا 
سال 97

رسید صادره تا سال 97 نام انبار

89 16 448 205 انبار ائل گولی

73 24 50 18 انبار الله

300 42 513 136 انبار سگمنت

10 1 39 13 انبار راه آهن

2 1 5 10 انبار خط2

474 84 1055 382 جمع
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4-2-4- بخش اموال 

بخــش امــوال؛ شــامل ثبــت و پالک گــذاری امــوال خریــداری شــده و نگهــداری آن هــا، ماشــین آالت عمرانــی 
دســتگاه های TBM، ماشــین آالت پشــتیبانی آن هــا و جرثقیل هــای دمونتــاژ شــدة ســازمان اســت.

ــات و  ــوده و اقدام ــاز نم ــود را آغ ــت خ ــازمان، فعالی ــکیل س ــدو تش ــوال( از ب ــع داری )ام ــد جم - واح
هماهنگی هــای الزم را در راســتای برنامه ریــزی، تحقیــق، خریــد و اســتقرار تجهیــزات اداری شــامل سیســتم های 
کامپیوتــری، میزهــای تحریــر، جلســه ای و عســلی، ســت کامــل رومیــزی، صندلی هــای گــردان، مبلــی، جلســه ای، 
کمــد کتابخانــه ای، سیســتم گرمایشــی و سرمایشــی، دســتگاه های کپــی و پرینتــر، سیســتم های ارتباطــی و شــبکه ای، 

تجهیــزات آشــپزخانه و مهمانســرا و ســایر نیازهــای ســازمان برحســب درخواســت انجــام می دهــد. 
ــق درج  ــا از طری ــایی آن ه ــا شناس ــتمی ب ــت سیس ــورت ثب ــده به ص ــداری ش ــوال خری ــال 92 ام ــل س از اوای
شــماره بــر روی تمامــی امــوال و تحویــل آن بــه تفکیــک نفــرات پرســنلی صــورت گرفــت و رونــد کار بدیــن 
منــوال ادامــه یافــت. در اواخــر ســال 95 کلیــه مراحــل نقــل و انتقــال و تحویــل دهــی امــوال مــورد نیــاز شــرکت 
ــن  ــام ای ــد. انج ــور گردی ــرکت مذک ــل ش ــه ، تحوی ــق صورتجلس ــازمان، طب ــک از س ــل تفکی ــرداری، به دلی بهره ب
ــه  ــا 6 ادام ــتگاه 1 ت ــروع و از ایس ــوال ش ــزء ام ــه ج ــزء ب ــایی ج ــی و شناس ــو ائل گول ــای دپ ــات از اتاق ه عملی
یافــت و نهایتــًا بــا اتاق هــای مرکــز فرمــان و طبقــات داخلــی ســاختمان اداری ســازمان اتمــام یافــت. بــا توجــه 
ــا سیســتم امــوال و انجــام ثبــت و تغییــر محــل اســتقرار آن و مصــادف بــودن ایــن  ــاال و کار ب ــه نیــاز دقــت ب ب
موضــوع بــا رســیدگی بــه پــروژه دمونتــاژ TBM ســهند و ســبالن و تحویــل و تکمیــل نواقــص دســتگاه شبیه ســاز 
)ســیموالتور(، قریــب بــه شــش مــاه بــه طــول انجامیــد. الزم به ذکراســت قبــل از اقــدام بــه ایــن نقــل و انتقــال 
بــه تعــداد 4257 قلــم از انــواع کاال و امــوال ســازمان شناســایی شــده بــود کــه از ایــن تعــداد 1145 قلــم کاال بــه 
ــازمان  ــاز س ــر برحســب نی ــم کاالی دیگ ــد 109 قل ــه بع ــال 96 ب ــد. از س ــل داده ش ــرداری تحوی ــرکت بهره ب ش
خریــداری و ثبــت امــوال گردیــد کــه در حــال حاضــر بــدون احتســاب امــوال داغــی و مســتهلک 3221 قلــم از 

توضیــح اینکــه انبــار اجــاره ای گمــرک ســهالن از ســال 1392 جمــع آوری و اقــالم ایــن انبــار در انبارهــای 
ــار راه آهــن از نیمــه دوم ســال  ــن انب ــه و بارگــذاری شــده اســت. همچنی ــه و ســگمنت تخلی ــی، الل ائل گول
1399 جمــع آوری و کاًل بــه انبــار ســگمنت انتقــال یافتــه کــه امــر باعــث شــده تــا از اجــاره 13 ســاله خــارج 

شــود. در انبــار خــط 2 نیــز فقــط اقــالم یدکــی ادوات و روســازی و ســوزن ها نگهــداری می شــود.

4-2-3- خدمات عمومی 

ایــن بخــش شــامل نظــارت بــر قــرارداد خدمــات عمومــی تشــریفات، تنظیفــات، مراقبــت و نگهــداری 
فضــای ســبز، آشــپزخانه، مهمان ســرا، تعمیــرات پیشــگیرانه و اضطــراری از تأسیســات مکانیکــی، الکتریکــی 
ــه  ــدار بســته و ســایر کارهــای متفرق ــکار نگهــداری آسانســور و دوربین هــای م ــی و پیمان و شــبکه مخابرات
مربــوط بــه پیمانــکاران ســازمان و تعمیــرات ماشــین آالت عمرانــی در صــورت نیــاز اســت. همچنیــن می تــوان 
بــه فعالیت هایــی همچــون تهیــه لیســت اقــالم مــورد نیــاز در بخش هــای تأسیســات، فضــای ســبز، خدمــات 
تشــریفات و درخواســت از انبــار جــاری ســازمان، ســایر کارهایــی کــه توســط خدمــات عمومــی پیگیــری و 
انجــام شــده شــامل نامه نــگاری بــا شــرکت نفــت، شــرکت ســیمان صوفیــان و ســایر ادارات اشــاره کــرد. الزم 
بــه توضیــح اســت قبــل از شــیوع ویــروس کرونــا آشــپزخانه ســازمان در تهیــه مــواد اولیــه طبــخ و توزیــع غذا 

فعالیــت داشــت کــه بــا شــروع ویــروس کرونــا از اســفند 98 تــا اطــالع ثانویــه تعطیــل اســت.
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شــکل 4-5- میزان واگذاری امالک، تملک و تهاترهای انجام شــده )مبالغ به میلیون ریال(

ــز در دو دوره  ــه تفکیــک خطــوط 1 و2 قطــار شــهری تبری ــه هزینه هــای تملــک ب در ادام
قبــل از ســال 1397 و بعــد از آن ارائــه شــده اســت )شــکل 6-4(.

0 قبل از سال 97 از سال 97 به بعد 
واگذاری امالکتملکتهاترجمع 
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انــواع کاال در سیســتم امــوال مشــاهده می گــردد. الزم بــه ذکــر اســت در ســال 98 برحســب نیــاز 
شــرکت بهره بــرداری دســتگاه شبیه ســاز )ســیموالتور( پــس از رفــع نواقــص بــه همــراه ســاختمان 
ــه مــوازات فعالیــت در امــور جمــع داری امــوال از  ــرداری شــد. ب مربوطــه، تحویــل شــرکت بهره ب
ســال 97 کلیــه انجــام امــور انبــار جــاری اعــم از درخواســت خریــد، قبــض انبــار و حوالــه آن و 
اقــدام بــه تحویــل اجنــاس مصرفــی طبــق سیســتم های شــهرداری و نــگاه نــو صــورت می گیــرد. 
عمــده مشــکالت انبــار جــاری مربــوط بــه پیچیدگــی کار بــا سیســتم شــهرداری و عــدم تخصیــص 

ــع جهــت شــارژ اســت. ــد به موق بودجــه و خری

4-3- واحد امالک

وظایــف ایــن واحــد شــامل پیگیــری تملــک اراضــی مــورد نیــاز بــرای ســاخت ایســتگاه ها و 
دپوهــای خطــوط متــرو از شــهرداری های مناطــق و مرکــز بعــد از ارائــه نقشــه ها و طــرح مصــوب 
بــه ترتیــب اولویــت، پیگیــری اخــذ تعهــدات غیرنقــدی شــهرداری در قبــال ســازمان قطــار شــهری 
و در قالــب بودجــه مصــوب ســاالنه بــا ســیر مراحــل اداری )قیمت گــذاری، تنظیــم صورتجلســه 
و تحویــل محــل(، تهاتــر مطالبــات پیمانــکاران ســازمان در قالــب واگــذاری امــالک و یــا بدهــی 
ــه شــهرداری های مناطــق، برگــزاری مزایده هــای فــروش امــالک ســازمان، نگهــداری  اشــخاص ب
ــا معارضیــن و  ــی ب ــه ســازمان و رفــع مشــکالت احتمال ــه امــالک متعلــق ب و سرکشــی دوره ای ب
ــی  ــب اداری و مدیریت ــله مرات ــوی سلس ــه از س ــور محول ــایر ام ــام س ــالک و انج ــایگان ام همس
ــط  ــده توس ــام ش ــای انج ــک و تهاتره ــالک، تمل ــذاری ام ــزان واگ ــه می ــت. در ادام ــازمان اس س
ــه  ــال 1397 ارائ ــد از س ــل و بع ــز در دو دوره قب ــار شــهری تبری ــز در حــوزه قط شــهرداری تبری
ــده در  ــام ش ــات انج ــغ اقدام ــود، مبال ــاهده می ش ــکل 4-5 مش ــه در ش ــور ک ــردد. همان ط می گ
حــوزه تملــک و تهاتــر در دوره سه ســاله اخیــر قابــل توجــه بــوده و رشــد مناســبی داشــته اســت. 
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شکل 4-7- تهاترهای انجام شده به تفکیک خطوط )مبالغ به میلیون ریال( در دو دوره قبل از سال 1397 و بعد از آن

خط 2 خط 1جمع

قبل از سال 97
0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000
میلیون ریال

از سال 97به بعد

همچنیــن تهاترهــای انجــام شــده بــه تفکیــک خطــوط 1 و2 قطــار شــهری تبریــز در دو دوره 
قبــل از ســال 1397 و بعــد از آن در شــکل 4-7 ارائــه شــده اســت. 

شــکل 4-6- هزینه های تملک به تفکیک خطوط 1 و 2 قطار شــهری تبریز به میلیون ریال
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مشــکالت موجــود در رونــد فعالیت هــای حــوزه امــالک ســازمان قطــار شــهری بــه شــرح زیــر 
 : ست ا

1- کندی روند اجرای امور در شهرداری های مناطق 
2- کمبــود بودجــه ابالغــی بــرای قطــار شــهری در بودجــه ســاالنه شــهرداری نســبت بــه حجــم 

کارهــای انجامی ســازمان
3- محدودیت های قانونی واگذاری امالک به پیمانکاران 

4- رکود بازار مسکن و نبود متقاضی برای خرید امالک در مزایده های برگزار شده 
5- عدم امکان تبدیل به نقد امالک و واگذاری به پیمانکاران به جهت برخی مشکالت 

در ایــن راســتا پیشــنهادات زیــر بــه منظــور بهبــود رویــه فعالیت هــای ایــن بخــش از ســازمان 
ــه می شــود: ــر ارائ ــه شــرح زی ب

1- تشــکیل واحــد اســتمالک قطــار شــهری در شــهرداری مرکــز یــا ســازمان و انجــام تملک های 
مــورد نیــاز توســط واحــد مذکور 

2- پیش بینی و پرداخت بودجه الزم برای امور سازمان در شهرداری 
3- واگــذاری زمیــن بــرای ســازمان در یکــی از شــهرک های اقمــاری تبریــز بــا امــکان تفکیــک 
ــه  ــز )نمون ــروی تبری ــات اجــرای مت ــدات آن در عملی ــتفاده از عای ــرای اس ــات ب ــروش قطع و و ف
ــروژه  ــل پ ــرای تکمی ــرزداران ب ــی در شــهرک م ــه مصل ــای موســوم ب ــذاری زمین ه ــق آن واگ موف

مصلــی تبریــز اســت(. 

4-4- امور کارکنان

در حــوزه امــور کارکنــان طــی ســال 1397 تــا نیمــه ســال 1400 نــه تنهــا نیرویــی بــه مجموعــه 
ســازمان جــذب و اضافــه نشــده اســت بلکــه حــدودا 15 درصــد از نیروهــای ســازمان نســبت بــه 

دوره قبــل از ســال 1397 کاهــش یافتــه اســت. 
در حــوزه مدیریــت امــور کارکنــان اقدامــات شــاخص واحــد کارگزینــی ســازمان در بخش هــای 

ــر مطرح اســت: زی
در بخــش صــدور حکــم واحــد کارگزینــی نســبت بــه راه انــدازی و اســتقرار نرم افــزار خدمــات 
کارکنــان شــهرداری و صــدور احــکام، انتقــال اطالعــات پرســنلی از نرم افــزار نــگاه نــو و کســرا بــه 
ــی، صــدور احــکام  ــدارک تحصیل ــک اطالعــات پرســنل شــامل ســوابق و م ps، به روزرســانی بان
ــهرداری  ــانی ش ــرمایه انس ــات اداره س ــی و مصوب ــن ابالغ ــاس قوانی ــر اس ــراردادی ب ــی ق کارگزین
ــه  ــتی از جمل ــای درخواس ــازمان و ارگان ه ــه س ــنلی ب ــای پرس ــا و تاییدیه ه ــدور گواهی ه و ص

ــت.  ــوده اس ــدام نم ــا و ادارات و ... اق بانک ه
ــردازش داده  ــز پ ــف مرک ــه تعری ــان، نســبت ب ــاب کارکن ــی در بخــش حضــور و غی واحــد کارگزین
ــاب  ــور و غی ــد حض ــتم جدی ــا سیس ــگمنت ب ــزی و س ــاختمان مرک ــاب س ــور و غی ــتگاه های حض دس
شــهرداری اقــدام نمــوده اســت. همچنیــن در بخــش ایمنــی و بهداشــت، ضمــن انعقــاد قراردادهــای الزم 
ــات  ــه انجــام معاین ــی، نســبت ب ــا پزشــک دارای صالحیــت طــب کار و آزمایشــگاه های تشــخیص طب ب
ــر وضعیــت رعایــت مســائل بهداشــتی در آبدارخانه هــا و  ــادرت مــی ورزد. نظــارت ب ادواری پرســنل مب
ــات،  ــات و تنظیف ــنل خدم ــای ســالمت و کارت بهداشــت پرس ــرل گواهی نامه ه ــزی، کنت ــاختمان مرک س
ــت  ــی جه ــتی و ایمن ــای بهداش ــب پیام ه ــع و نص ــق و توزی ــای حری ــول های اطف ــارژ کپس ــرل ش کنت
افزایــش میــزان آگاهــی و ارتقــای رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی از ســایر اقدامــات ایــن بخــش اســت. 
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جمع تعداد سال انعقاد قرارداد
نوع قرارداد

جمع مبلغ 96 95 9۴ 93 92 9۱ 9۰ 89 88 87 86 85 8۴ 83 82 8۱

166 3 13 10 13 12 19 21 4 9 0 16 18 10 13 2 3 تعداد
پیمانکاری

5.308 368.5 1042.1 759.6 680.2 198.8 62.2 1035.9 0.6 52.8 0.0 166.7 156.0 580.3 138.9 31.0 34.4 مبلغ

89 6 3 5 9 4 9 6 1 2 3 2 6 7 12 5 9 تعداد
مشاوره ای

543 29.8 15.7 0.0 0.0 5.3 80.6 10.1 6.8 6.6 213.9 42.3 57.0 2.2 25.4 3.0 44.4 مبلغ

97 1 0 2 4 9 5 11 3 7 6 10 4 8 10 8 9 تعداد

خرید
531 38.1 0.0 0.0 0.0 30.4 14.6 206.9 0.0 4.5 11.3 24.6 145.0 10.3 36.5 0.0 9.1 ریالی

مبلغ
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.8 0.0 6.4 0.4 0.0 دالر

83 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.6 1.1 16.0 0.6 0.5 26.0 7.6 3.3 0.1 23.2 2.0 یورو

41 2 2 2 10 5 6 8 1 3 0 2 0 0 0 0 0 تعداد
سایر

89 38.1 32.9 0.0 0.0 8.2 2.8 2.7 0.4 3.2 0.0 0.3 0 0 0 0 0 مبلغ

393 12 18 19 36 30 39 46 9 21 9 30 28 25 35 15 21 جمع تعداد

6.471 475 1.091 760 680 243 160 1.256 8 67 225 234 358 593 201 34 88 ریالی جمع مبلغ

10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.8 0.0 6.4 0.4 0.0 ارزی )دالر(

83 0..0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.6 1.1 16.0 0.6 0.5 26.0 7.6 3.3 0.1 23.2 2.0 ارزی )یورو(

جدول 5-1- تعداد کل قراردادهای پیمانکاری، مشاوره ای، خرید و سایر از سال 1381 تا 1396

5- حوزه دفتر قراردادها
ــا،  ــزاری مناقصه ه ــد برگ ــری فرآین ــت و راهب ــش مدیری ــا نق ــر قرارداده ــز، دفت ــهری تبری ــار ش ــازمان قط در س
ــف  ــای وظای ــا، ایف ــه قرارداده ــزات، مبادل ــات، کاال و تجهی ــد خدم ــاوره ای، خری ــات مش ــد خدم ــا، خری مزایده ه
دبیرخانــه ای کمیســیون های مناقصــات و مزایده هــا و خریــد مشــاوره ای، کنتــرل تغییــرات محــدوده، مدیریــت آمــار و 
اطالعــات مربــوط بــه مناقصه هــا، مزایده هــا و مدیریــت مــوارد قــراردادی شــامل رســیدگی بــه صــورت حســاب ها، 
الیحــه تأخیــرات، قیمت هــای جدیــد، ادعاهــای قــراردادی، باالنــس متریــال، تغییــر مقادیــر، تحویــل موقــت و قطعــی، 
آزادســازی تضامیــن را داراســت. حــوزه دفتــر قراردادهــا شــامل دو بخــش پیمــان رســیدگی و امــور قراردادهاســت. 
ــا پایــان ســال  ــه منظــور بررســی عملکــرد ایــن بخــش، ابتــدا آمــار قراردادهــای منعقــد شــده از ســال 1381 ت ب

ــه: ــور خالص ــه ط ــردد. ب ــه می گ ــدول 5-1 ارائ 1396 در ج
-  کل قراردادهای پیمانکاری منعقد شده از سال 1381 تا پایان سال 1396: به تعداد 166 مورد

-  کل قراردادهای مشاوره ای منعقد شده از سال 1381 تا پایان سال 1396: به تعداد 89 مورد
-  کل قراردادهای خرید منعقد شده از سال 1381 تا پایان سال 1396: به تعداد 97 مورد

-  سایر قراردادهای منعقد شده از سال 1381 تا پایان سال 1396: 41 مورد است. 
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جدول 5-2- اطالعات تحویل موقت، تحویل قطعی، صورت وضعیت قطعی و فسخ پیمان قراردادها از سال 1381تا 
سال 1396

ــخ  ــی و فس ــت قطع ــی، صورت وضعی ــل قطع ــت، تحوی ــل موق ــات تحوی ــه اطالع در ادام
ــدول 2-5(: ــت )ج ــده اس ــه ش ــال 1396 ارائ ــان س ــا پای ــال 1381 ت ــا از س ــان قرارداده پیم

•  پروژه های تحویل موقت شده از سال 1381 تا پایان سال 1396: 236 مورد
•  پروژههای تحویل قطعی شده از سال 1381 تا پایان سال 1396: 231 مورد

•  صورت وضعیت های قطعی رسیدگی شده از سال 1381 تا پایان سال 1396: 228 مورد
•  قراردادهای فسخ شده از سال 1381 تا پایان سال 1396: 6 مورد  

•  قیمت هــای جدیــد تصویــب شــده از نیمــه دوم ســال 1392 تــا پایــان ســال 1396: 368 
ردیــف )بــرای قبــل از ســال 92 آمــار دقیقــی در دســترس نمی باشــد(.

خاتمه فسخ پیمان صورت وضعیت قطعی تحویل قطعی تحویل موقت سال

- - 12 12 12 1381

- - 10 10 10 1382

- - 23 23 23 1383

- - 17 17 18 1384

- - 22 21 22 1385

- - 24 25 26 1386

- - 13 14 14 1387

- - 6 6 6 1388

- - 5 5 5 1389

- 2 25 27 27 1390

- - 19 20 20 1391

- - 19 18 20 1392

- 2 15 15 15 1393

- - 11 11 11 1394

- 2 6 6 6 1395

- - 1 1 1 1396

0 6 228 231 236 جمع کل
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5-1- عملکرد سه ساله حوزه قراردادها

ــه  ــان اردیبهشــت 1400 ب ــا پای در ادامــه شــرح اقدامــات انجــام یافتــه از اول ســال 1397 ت
ــا  ــور م ــاد کالن در کش ــت اقتص ــن اس ــه مبره ــور ک ــود. همان ط ــه می ش ــا ارائ ــل و گوی تفصی
به صــورت دولتــی مدیریــت می شــود. در واقــع دولــت، بزرگتریــن فعــال اقتصــادی در کشــور 
اســت و بــه تبــع آن حجــم بــاالی خریدهــا و فروش هــا در بخــش دولتــی انجــام می شــود. بــه 

ــت.  ــت اس ــران، دول ــات در ای ــده کاال و خدم ــن مصرف کنن ــری بزرگ تری تعبی
ــع کســب و کار و  ــی در حــذف موان ــی و حاکمیت ــد دولت ــای جدی ــه رویکرده ــا توجــه ب ب
همچنیــن در راســتای تحقــق اهــداف دولــت الکترونیــک طــی برنامــه ســوم و چهــارم توســعه، 
تحوالتــی در فرآیندهــای دولتــی انجــام شــد از آن جملــه رویکــرد هــر چــه بیشــتر دولــت بــه 
ــن راســتا ســامانه  ــدات به صــورت الکترونیکــی اســت. در ای ــد و انجــام مناقصــات و مزای خری
ــت های  ــه درخواس ــده اند کلی ــزم ش ــی مل ــتگاه های اجرای ــه دس ــدازی و کلی ــران راه ان ــتاد ای س
خــود را بــه ایــن ســامانه ارســال کننــد. لــذا بــا راه انــدازی ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
ــع  ــن ســامانه و تجمی ــران در ای ــزرگ اقتصــاد ای ــه درخواســت های بخــش ب و جمــع آوری کلی
ــوع  ــر ن ــا ه ــا و ی ــات و مزایده ه ــه مناقص ــازی کلی ــت شفاف س ــه جه ــور و ب ــات مذک اطالع
فعالیــت دیگــر، هــر فــرد می توانــد اقــدام بــه فــروش کاال و خدمــات بــه دولــت نمــوده و یــا 

هــر نــوع خدمــت دیگــری از دولــت دریافــت نمایــد.
در ایــن راســتا و بــه جهــت کنتــرل دقیــق دســتگاه های اجرایــی در زمینــه هزینــة بودجه هــای 
تخصیــص یافتــه از منابــع عمرانــی کشــور، شــهرداری تبریــز بــه جهــت نیــل بــه اهــداف تبییــن 
شــده در سیاســت کنتــرل مالــی ســازمان های تابعــه، نســبت بــه راه انــدازی ســامانه ســاجا اقــدام 
نمــوده اســت. در ســامانه مذکــور هــر ســازمان بایســتی نســبت بــه درج کلیــه مناقصــات خــود با 
ذکــر کلیــه اطالعــات دقیــق مربــوط بــه مناقصــه اقــدام نمــوده و تــا انتهــای قــرارداد کــه منجــر به 
تحویــل قطعــی آن و پایــان قــرارداد اســت نســبت بــه بارگــذاری کلیــه اطالعــات قــرارداد اعــم 
از مالــی و یــا پیشــرفت فیزیکــی آن اقــدام نمایــد. از لحــاظ مالــی بایســتی ســازمان های تابعــه 
ــای  ــزارش پرداخت ه ــه گ ــه ارائ ــبت ب ــهرداری نس ــل ش ــتقیم عوام ــارت مس ــا نظ ــهرداری ب ش
ــن  ــد. همچنی ــدام نماین ــرد، اق ــت انجــام می گی ــب صورت وضعی ــه در قال ــکار ک ــه پیمان ــی ب مال
از بابــت پیشــرفت پــروژه بایــد نســبت بــه گــزارش پیشــرفت فیزیکــی پــروژه در قالــب عکــس 
و تنظیــم صورتجلســات مختلــف اعــم از تحویــل موقــت و یــا قطعــی و هرگونــه صورتجلســه ای 
ــن  ــد. در ای ــدام نمای ــی باشــد، اق ــای ریال ــه پرداخت ه ــروژه نســبت ب ــر پیشــرفت پ ــه بیان گ ک
ــا تبعیــت  ــا شــرح وظایــف ذیــل و ب راســتا دفتــر قراردادهــای ســازمان قطــار شــهری تبریــز ب
ــا از  ــات و مزایده ه ــزاری مناقص ــه برگ ــبت ب ــط نس ــتورالعمل های مرتب ــنامه ها و دس از بخش
ــه اطالعــات  ــن کلی ــدام نمــوده اســت و همچنی ــق ســامانه ســتاد اق اســفند ماه ســال 99 از طری
ــای  ــز و قرارداده ــهری تبری ــار ش ــازمان قط ــای 97-98-99 س ــال ه ــات س ــه مناقص ــط ب مرتب
ــی از  ــت. بخش ــوده اس ــت نم ــتدل ثب ــورت مس ــاجا به ص ــامانه س ــا را در س ــه آنه ــوط ب مرب

ــه می گــردد: ــر ارائ ــه شــرح زی اقدامــات ب
ــوص  ــار درخص ــه آم ــتخراج و ارائ ــا و اس ــی قرارداده ــک اطالعات ــم بان ــه و تنظی 1- تهی

مزایده هــا( )مناقصه هــا/  منعقــده  قراردادهــای 
ــا و  ــررات و آیین نامه ه ــن، مق ــاس قوانی ــر اس ــده ب ــای مناقصــه و مزای 2- اصــالح فرآینده

ــا. ــه واحده ــانی ب ــوزش و اطالع رس آم
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ــیون و  ــای کمیس ــرای اعض ــه ب ــدور دعوت نام ــده و ص ــه و مزای ــوز مناقص ــذ مج 3- اخ
ــی. ــی و بازرگان ــه فن ــای کمیت ــران و اعض مناقصه گ

4- تنظیم آگهی مناقصه و مزایده جهت درج در روزنامه.
5- برگزاری مناقصه عمومی، محدود و مزایده و ترک تشریفات.

6- تشــکیل جلســات کمیتــه فنــی بازرگانــی جهــت ارزیابــی کیفــی مناقصه گــران در مناقصــه 
مرحله ای. دو 

7- تشــکیل جلســات کمیســیون مناقصــه / مزایــده جهــت بررســی اســناد و تعییــن برنــده بــا 
مناســب ترین قیمــت پیشــنهادی.

8- ثبــت اطالعــات مناقصه هــا و مزایده هــا هم زمــان بــا درج آگهــی در روزنامــه در ســامانه 
ســتاد و ســاجا.

9- اظهارنظر نسبت به پیش نویس قراردادها و رعایت جنبه های حقوقی و تضامین آن ها.
در ادامــه آمــار قراردادهــای منعقــد شــده از ســال 97 تــا اردیبهشــت ســال 1400 در جــدول 

5-3 ارائــه شــده اســت. 

جمع تعداد سال منعقد شده
نوع قرارداد

جمع مبلغ ۱۴۰۰ ۱399 ۱398 ۱397

20 0 5 4 11 تعداد
پیمانکاری

4.815 0.0 3.043.9 166.6 1.605.1 مبلغ

20 0 6 7 7 تعداد
134مشاوره ای 0.0 51.0 23.8 59.5 مبلغ

7 1 2 4 0 تعداد خرید

2.443 2.180.2 96.6 166.4 0.0 ریالی مبلغ خرید

0 0.0 0.0 0.0 0.0 دالر خرید

1 0.0 0.0 0.0 0.0 یورو خرید

8 1 2 3 2 تعداد
سایر

49 29.9 0.0 17.4 2.0 مبلغ

55 2 15 18 20 جمع تعداد

7.442 2.210 3.191 374 1.667 ریالی
جمع مبلغ

0 0.0 0.0 0.0 0.0 ارزی )دالر(

0 0.0 0.0 0.0 0.0 ارزی )یورو(

جدول 5-3- قراردادهای منعقد شده از سال 97 تا اردیبهشت سال 1400  )مبالغ به میلیارد ریال(
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ــان  ــخ پیم ــی و فس ــت قطع ــورت وضعی ــی، ص ــل قطع ــت، تحوی ــل موق ــار تحوی ــن آم همچنی
ــت.  ــده اس ــه ش ــدول 5-4 ارائ ــرح ج ــه ش ــال 1400 ب ــت س ــا اردیبهش ــال 1397 ت ــا از س قرارداده

•  پروژه های تحویل موقت شده از سال 1397 تا اردیبهشت سال 1400: 9  مورد
•  پروژه های تحویل قطعی شده از سال 1397 تا اردیبهشت سال 1400: 5  مورد

•  صورت وضعیت های قطعی رسیدگی شده از سال 1397 تا اردیبهشت سال 1400: 6 مورد
•  قراردادهای خاتمه داده شده  از سال 1397 تا اردیبهشت سال 1400: 1 مورد  

•  قیمت های جدید تصویب شده از سال 1397 تا اردیبهشت سال 1400: 467 ردیف 
ــا اردیبهشــت ســال 1400:  ــب شــده از ســال 1397 ت ــد تصوی ــای جدی ــی کل قیمت ه ــار مال •  ب

ــال  ــون ری ــغ 169.815 میلی مبل
•  الیحه های تأخیرات بررسی و تصویب شده از سال 1397 تا اردیبهشت سال 1400: 42 مورد

جدول 5-4- آمار تحویل موقت، تحویل قطعی، صورت وضعیت قطعی و فسخ پیمان قراردادها از سال 1397 تا سال 1400

جدول 5-5- مزایده های برگزار شده از سال 
96 تا پایان سال 1400

خاتمه فسخ پیمان صورت وضعیت قطعی تحویل قطعی تحویل موقت سال

1 - 2 1 3 ۱397

- - 2 2 4 ۱398

- - 2 2 2 ۱399

- - - - - ۱۴۰۰

1 0 6 5 9 جمع کل

تعداد مزایده ها سال

4 ۱396

2 ۱397

1 ۱398

2 ۱399

2 ۱۴۰۰
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ــه  ــوان ب ــای ســازمان قطــار شــهری می ت ــه در حــوزه قرارداده ــات شــاخص انجــام گرفت از اقدام
مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

•  تدوین فلوچارت های فرآیند برگزاری مناقصات و انتخاب مشاور در سازمان
ــه فلوچــارت و چــک لیســت  ــا تهی ــد ب ــای جدی •  تســریع و شفاف ســازی درخصــوص قیمت ه

بررســی قیمــت جدیــد.
ــد جهــت رســیدگی و نحــوه  ــه قیمــت جدی ــت ارائ ــن مهل ــرای تعیی ــی ب ــه بخشــنامه داخل •  تهی

ــا. ــورت وضعیت ه ــب در ص ــل از تصوی ــد قب ــت جدی ــت قیم پرداخ
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عملکــرد سه ســاله ســازمان قطــار شــهری تبریــز در حوزه هــای مختلــف فنــی، اجرایــی و مدیریتــی 
ــه ذکــر  ــه جهــت جمع بنــدی مطالــب و ارائــه خالصــه ای از آن الزم ب در ایــن گــزارش ارائــه شــد. ب

: ست ا
در حــوزه برنامه ریــزی و توســعه مدیریــت اقدامــات مختلفــی از جملــه مــوارد ذیــل صــورت 

ــت.  پذیرفته اس
یکــی از مــوارد مهــم و قابــل مالحظــه در عملکــرد سه ســاله ســازمان قطــار شــهری بررســی، مطالعه 
ــا هــدف بهینه ســازی ارتباطــات کاری و ارتقــای گــردش امــور و  ــه ســاختار ســازمان ب و دســتیابی ب
ــای  ــاختارهای دوره ه ــکیالت و س ــون تش ــواردی همچ ــن رو م ــت. از ای ــوده اس ــات ب ــع تعارض رف
مختلــف از زمــان تأســیس ســازمان، مزایــا، معایــب و چالش هــای هــر کــدام از ســاختارهای اســتفاده 
ــن ســازمان و شــرکت  های هم ســطح  شــده، ســاختار ســایر ســازمان های قطارشــهری کشــور، همچنی
ــروژه  ــت پ ــر مدیری ــای برت ــتانداردها و روش ه ــده از اس ــع آوری ش ــات جم ــور و اطالع و پروژه مح
ــی مــورد  ــا مســئولیت ها و وظایــف قانون ــو متناســب ب ــروژه، طــرح و پورتفولی ســازمانی، مدیریــت پ

بررســی قــرار گرفتــه و در نهایــت ســاختار ســازمانی نهایــی، تدویــن و اجرایــی گردیــد. 
ــه  ــبت ب ــعه نس ــزی و توس ــوزه برنامه ری ــازمان در ح ــی س ــی و محیط ــناخت داخل ــور ش ــه منظ ب
بررســی نقــاط ضعــف، قــوت، فرصت هــا و تهدیدهــا پرداختــه شــده اســت. نقــاط قــوت بیشــتر بــر 
تجربــه عوامــل فنــی در حــوزه بهره بــرداری فازهــای مختلــف پــروژه و توانمنــدی عوامــل مدیریتــی در 
جــذب منابــع مالــی از طــرق مختلــف و اســتفاده از ظرفیت هــای ســرمایه گذاری، متمرکــز بــوده اســت. 
ــی  ــارات تخصیص ــدار، اعتب ــای پای ــود در درآمده ــای موج ــامل محدودیت ه ــود ش ــای موج ضعف ه
کــم و مشــکالت عــدم ارائــه تضامیــن دولتــی بــه متقاضیــان ســرمایه گذاری و عــدم اســتقبال بانک هــا از 
پذیــرش عاملیــت اوراق مشــارکت و فرایندهــای زمــان بــر مجوزهــای ترافیکــی، مشــکالت جابه جایــی 
ــی و  ــارت کاف ــی اعتب تأسیســات شــهری و اســتمالک محدوده هــای ایســتگاهی اســت. عــدم پیش بین
ــد ورود  ــا، تردی ــرخ ارز، مشــکالت اقتصــادی، تحریم ه ــع آن، نوســانات شــدید ن ــه موق ــص ب تخصی
ســرمایه گذاران و عــدم پشــتیبانی مناســب آن هــا، وابســتگی بــه تأمین کننــدگان خارجــی و فرایندهــای 
طوالنــی اعطــای تســهیالت از عمــده تهدیــدات در حــوزه پیشــبرد ســاخت متــرو در کشــور اســت و در 
ــدی شــهروندان  ــرو و عالقه من ــای زیســت محیطی سیســتم مت ــواردی همچــون برتری ه ــن حــال م عی
ــل و  ــای حم ــی از پروژه ه ــی و بین الملل ــت داخل ــن حمای ــی قوانی ــود برخ ــتفاده از آن، وج ــه اس ب
ــتگاه و  ــاور ایس ــالک مج ــه از ام ــتفاده بهین ــکان اس ــارکت، ام ــار اوراق مش ــهری، انتش ــی ش ــل ریل نق
ــه صــورت ســاخت طبقــات تجــاری از اهــم فرصت هــای ســاخت و توســعه متــرو  ســرمایه گذاری ب

اســت. 
ــی و  ــارات محــدود بودجــه دولت ــه اعتب ــا توجــه ب ــع، ب ــذب مناب ــادی و ج ــوزه اقتص در ح
مشــکالت درآمــدی شــهرداری جهــت تأمیــن منابــع مــورد نیــاز ســاخت قطــار شــهری، تنوع بخشــی 
بــه روش هــای تأمیــن مالــی طــرح از ابتــدای ســال 1397 در دســتور کار ســازمان قطــار شــهری تبریــز 
و حومــه قــرار گرفــت. انتشــار 14500 میلیــارد ریــال اوراق مالــی اســالمی بــرای طــرح قطــار شــهری 
تبریــز و انتقــال تجربیــات و کمــک بــه شــرکت واحــد اتوبوســرانی تبریــز جهــت انتشــار 1465 میلیــارد 
ریــال اوراق مشــارکت، تکمیــل کلیــه اقدامــات مربــوط بــه داخــل کشــور از فرآینــد اخــذ تســهیالت 
فاینانــس 420 میلیــون دالری خــط 2 قطــار شـــهري تبریــز بــه گواهــی مراجــع مربوطــه ازجملــه بانــک 
ــای  ــن )ردیف ه ــی ممک ــای قانون ــام روش ه ــق تم ــی از طری ــع مال ــن مناب ــری تأمی ــزي و پیگی مرک
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ــارات بهینه ســازی مصــرف  ــی، اعتب ــدوق توســعه مل ــارات صن ــن بودجــه ســنواتی، اعتب ــه قوانی متفرق
ســوخت، PPP،  BOT و ...( از اقدامــات شــاخص در عملکــرد ســه ســاله اخیــر ســازمان قطــار شــهری 
ــال 1397،  ــدای س ــا ابت ــال 1380 ت ــار از س ــن اعتب ــزان تأمی ــه می ــوری ک ــه ط ــت. ب ــوده اس ــز ب تبری
23335 میلیــارد ریــال بــوده و میــزان تأمیــن اعتبــار طــی ســه ســال اخیــر )از 1397 تــا 1399(، 21873 
میلیــارد ریــال اســت. البتــه شــایان ذکــر اســت کــه بــا توجــه رونــد تــورم ســاالنه، ارقــام تخصیصــی 
دارای وزن یکســان نیســتند امــا بــه هــر حــال میــزان جــذب و تخصیصــی منابــع بــه پروژه هــای قطــار 
شــهری تبریــز از رشــد نســبی چشــم گیری برخــوردار بــوده اســت. میــزان انتشــار اوراق مشــارکت در 
ــا 1399  ــاله 1397 ت ــوده و در دوره سه س ــال ب ــارد ری ــزان 4000 میلی ــه می ــل از 1397 ب ــال های قب س
بــه 9500 میلیــارد ریــال رســیده و 237 درصــد رشــد داشــته اســت. همچنیــن طــی ســه ســال اخیــر، 
همــکاری کاملــی بــا شــهرداری تبریــز در فرآینــد جــذب 3000 میلیــارد ریــال اســناد تســویه )تهاتــر 
ــه  ــی( صــورت پذیرفت ــای دولت ــب شــهرداری از ارگان ه ــا طل ــه شــبکه بانکــی ب ــی شــهرداری ب بده
ــت  ــه دریاف ــوان ب ــر می ت ــی دوره اخی ــده ط ــذ ش ــری و اخ ــارت پیگی ــر اعتب ــه دیگ ــت. از جمل اس
اعتبــارات جمعــی- خرجــی بابــت حقــوق و عــوراض گمرکــی واردات واگــن و تجهیــزات و جــذب 
ــی کشــور و دریافــت  ــر و ارتقــاي نظــام مال ــع تولیــد رقابت پذی ــون رفــع موان ــارات موضــوع قان اعتب
یارانــه نقــدی بــه میــزان 9.8 ســنت بــه ازای هــر مســافر جابه جــا شــده توســط متــرو اشــاره نمــود.
در حــوزه واگــذاری امــالک، تملــک و تهاتــر شــایان ذکــر اســت قبــل از ســال 1397 جمعــًا 
بــه میــزان 4،234،470 میلیــون ریــال اقــدام شــده و طــی ســه ســال اخیــر 4،420،810 میلیــون ریــال در 

ایــن بخــش کارســازی شــده اســت کــه بیان گــر رشــد مناســب در ایــن حــوزه اســت. 
در حــوزه فنــی و اجرایــی خــط ۱، از اول ســال 1397 تقریبــًا تمامــی کارگاه هــا فعــال شــده 
ــال ها  ــس از س ــید و پ ــام رس ــه اتم ــه ب ــه الل ــا پایان ــک ت ــط ی ــذاری کل خ ــز 1398، ریل گ و در پایی
ــاز  ــز ف ــاه  1398نی ــه صــدا درآمــد. در بهمن م ــی خــط یــک ب انتظــار، ســوت قطــار در ایســتگاه پایان
ســوم خــط یــک بــه طــول 7.4 کیلومتــر بــا چنــد ایســتگاه عبــوری از ایســتگاه میــدان کهــن تــا ایســتگاه 
نــور در شــهرک نــور اللــه بــه بهره بــرداری رســید و در حــال حاضــر پیشــرفت عملیــات عمرانــی و 
تجهیزاتــی احــداث خــط یــک قطــار شــهری تبریــز بــا اتمــام تعــدادی از پروژه هــا بــه 93.42٪ رســیده 
اســت. در حــوزه ســیویل خــط 1، اجــرای بخــش مســیر بــه همــراه زیرســازی و روســازی مربوطــه 
اتمــام یافتــه و بخــش اعظــم فعالیت هــای اجــرای ایســتگاه ها بــه منظــور امــکان بهره بــرداری از خــط 
انجــام یافتــه امــا در برخــی ایســتگاه ها به دلیــل مشــکالت و تأخیــر در تملــک ورودی هــای ایســتگاه 

عملیــات اجرایــی در حــال نهایــی شــدن اســت. 
در حــوزه تجهیــزات خــط ۱، در بحــث ســیگنالینگ فازهــای یــک و دو، پــروژه بــه پیشــرفت 
ــاز 3 پیشــرفت 60 درصــدی داشــته اســت. اعمــال  ــر ف 90 درصــدی رســیده و طــی ســه ســال اخی
تحریم هــا و عــدم امــکان تأمیــن برخــی تجهیــزات و موضوعــات نرم افــزاری منجــر بــه عــدم تکمیــل 
در ایــن بخــش شــده اســت. در بخش هــای زیرمجموعــه اســکادا، تــا قبــل از ســال 1397 حــدود 30 
درصــد پیشــرفت فیزیکــی ایجــاد شــده و طــی ســه ســال اخیــر بــه طــور متوســط حــدود 35 درصــد 
ــد از  ــل از ســال 1397، 21 درصــد و بع ــا قب ــرات ت پیشــرفت حاصــل شــده اســت. در حــوزه مخاب
ــورهای  ــز آسانس ــش تجهی ــت. در بخ ــده اس ــادث ش ــی ح ــرفت فیزیک ــد پیش ــال 1397، 33 درص س
خــط 1، تــا قبــل از ســال 1397، 16 دســتگاه تکمیــل شــده و بعــد از ســال 1397، 12 دســتگاه دیگــر 
نیــز فعــال شــده و 32 دســتگاه نیــز در حــال اجــرا و تکمیــل اســت. در بخــش پلــه برقــی نیــز، 46 
دســتگاه قبــل از ســال 1397 تکمیــل شــده و بعــد از ســال 1397، 13 دســتگاه راه انــدازی شــده و 72 
دســتگاه نیــز تحــت اجــرا و تکمیــل اســت. در بخــش تکمیــل بــرق باالســری، قبــل از ســال 1397، 
48 درصــد پیشــرفت حاصــل شــده و طــی ســه ســال اخیــر 52 درصــد تکمیــل و نهایــی شــده اســت. 
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در بخــش تهویــه فــاز یــک پــروژه خــط 1، میــزان پیشــرفت فیزیکــی فعالیت هــا 97 درصــد بــوده و 
پیشــرفت فــاز دو و ســه مجموعًاحــدود 11.5 درصــد اســت و تاریــخ راه انــدازی، بــر اســاس برنامــه 
زمان بنــدی اواخــر خــرداد 1401 پیش بینــی شــده اســت. در بخــش اطفــای حریــق فــاز یــک تکمیــل 
شــده و فــاز دو و ســه بــه ترتیــب دارای پیشــرفت فیزیکــی 74 و 34 درصــد اســت. در بخــش نــاوگان 
نیــز تاکنــون 12 رام قطــار در حــال بهــره بــرداری اســت و رام ســیزدهم در حــال تســت و راه انــدازی 
جهــت صــدور مجــوز بهره بــرداری بــوده و رام چهاردهــم در کارخانــه شــرکت ســازنده، آمــاده بــوده 

کــه پــس از تســت نهایــی بــه ســایت پــروژه تبریــز ارســال خواهــد شــد. 
ــوده و  ــه میــزان 18 درصــد ب ــز، پیشــرفت فیزیکــی ب ــروژه خــط 2 قطــار شــهری تبری در پ
ــروژه، کنــدی  ــر در ایــن پ ــل تأخی ســاالنه 2 درصــد پیشــرفت فیزیکــی حاصــل شــده اســت. از دالی
ــار دوم  ــن دســتگاه حف ــر در تأمی ــروژه، تأخی ــی پ ــاری در ســال های ابتدای و خرابی هــای دســتگاه حف
و تغییــرات نــرخ ارز و تشــدید تــورم در مــدت قــرارداد بــا پیمانــکار طــرح و ســاخت بــوده اســت. 
ــاخت  ــش س ــتر در بخ ــوص بیش ــه خص ــی ب ــز فعالیت های ــتگاه ها نی ــوزه ایس ــه در ح ــم اینک علی رغ
ســازه نگهبان هــا رخ داده اســت ولــی بــه دلیــل محدودیــت منابــع و بیشــتر فعالیت هــای ایــن پــروژه 
بــه پیشــبرد ســاخت تونــل، آن هــم بــه دلیــل دارا بــودن دو عــدد دســتگاه TBM متمرکــز بــوده اســت. 
ــز در بخــش  ــار شــهری تبری ــن رو، بیشــترین پیشــرفتهای فیزیکــی انجــام شــده در خــط 2 قط از ای
ســاخت تونــل بــوده اســت. در 5 ســال ابتــدای پــروژه از ســال 1392 )آغــاز حفــاری( تــا انتهــای ســال 
ــا 1399(  ــازه 3 ســال )1397 ت ــاری در ب ــزان حف ــوده و می ــر ب ــل 4341 مت ــاری تون ــزان حف 1396 می
3668 متــر بــوده اســت. بــا مقایســه میــزان متوســط حفــاری ســاالنه در دو بــازه زمانــی ذکــر شــده، 
میــزان حفــاری در عملکــرد ســه ســاله پــروژه )1397 تــا 1399(، 40 درصــد افزایــش داشــته اســت. 
همچنیــن مقادیــر تولیــد ســگمنت در بــازه ســال 1392 تــا 1396 بــه میــزان 3353 رینــگ بــوده کــه در 
ــا 1399، عملکــرد سه ســاله مذکــور 46 درصــد نســبت  ــازه ســال 1397 ت ــا مقــدار آن در ب مقایســه ب
ــه دوره هــای قبــل رشــد داشــته اســت. از اقدامــات مهــم صــورت پذیرفتــه جهــت ترمیــم شــرایط  ب
قــرارداد، اصــالح نــرخ بخــش ریالــی پیمــان و اصــالح نــرخ تســعیر ارز و تخصیــص منابــع از محــل 

اوراق مشــارکت بــوده اســت. 
در خــط 3 قطــار شــهری تبریــز نیــز بــا توجــه بــه مطالعــات ترافیکــی انجــام یافتــه مبنــی بــر 
ــدور  ــز، اصــالح در کری ــا شــبکه خطــوط قطــار شــهری تبری ــدور خــط در تعامــل ب بهینه ســازی کری
ــد و  ــه شــورای ترافیــک شــهرهای اســتان در ســال 1397 اخــذ گردی خــط انجــام پذیرفــت و مصوب
ــتگاه TBM و  ــودن دو دس ــه دارا ب ــا توجــه ب ــت. ب ــرار گرف ــتور کار ق ــک آن در دس ــاز ی ــات ف مطالع
تأسیســات و تجهیــزات مربوطــه هم چــون کارخانــه ســگمنت، قالب هــای تولیــد ســگمنت و سیســتم 
ترابــری حیــن اجــرا، عملیــات ســاخت شــفت پشــتیبان دســتگاه ها اتمــام یافتــه و طــی پیگیری هــای 
صــورت گرفتــه در طــی دو ســال اخیــر، مجــوز مــاده 23 اخــذ شــده و ردیــف بودجــه دولتــی بــرای 
ــا وجــود تصمیــم  آن تعریــف گردیــد. علی رغــم اخــذ مجــوز مــاده 23 )ردیــف بودجــه دولتــی( و ب
هیئــت مدیــره و شــورای ســازمان قطــار شــهری بــرای تکمیــل مطالعــات و اجــرای تونــل ایــن خــط 
ــت قطــار شــهری، متأســفانه  ــزات تحــت مالکی ــه منظــور ممانعــت از اســتهالک دســتگاه ها و تجهی ب

اعتبــار ایــن پــروژه از بودجــه ســال 1400 شــهرداری حــذف شــده اســت.  
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