
گذاریسرمایه

و مشارکت

ریزشهر تبنقل ریلی شهرداری کالنوسازمان حمل
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ل و نقل استفاده از تمام ظرفیت های قانونی ممکن جهت تامین منابع درآمدی برای سازمان حم
.ریلی شهرداری تبریز با تاکید ویژه بر منابع درآمدی پایدار

ایجاد ارزش از طریق تامین رضایت ذینفعان.

تهای موجودگیری از خدمات شرکتهای دانش بنیان توانمند جهت استفاده حداکثری از ظرفیبهره.

د و پایداربهره مندی از کارکنان توانمند و دانش محور به منظور بکارگیری فن آوری های کارآم.
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ماموریت و چشم انداز

خالقیت و نوآوری

جامعیت در نگرش

صداقت در کار

شفافیت و پاسخگویی
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3خط بسته سرمایه گذاری مشارکتی

ازیکیبعنوانتبریزشهریقطار3خط

میتبریزقطارشهریمهمومصوبخطوط

10تقریبیبطولآن2و1فازهایکهباشد

دارایجنوبی–شمالیراستایدروکیلومتر

و(دپو)تعمیرگاهیمجتمعیکایستگاه،11

مهمینقاطخطاین.بودخواهدتوقفگاهیک

کزمراوبازارمسافربری،ترمینالجملهاز

قمناطتاریخی،اماکنشهر،اداریوتجاری

اربرخوردکمعمدتاوجمعیتیپرتراکم

را...ومهمدرمانیومراکزآموزشیشهری،

ریکدیگبهشهرجنوبومرکزشمال،در

باشهرمرکزدرخطاین.دهدمیارتباط

باشهر(شمالو)جنوبدرو2و1خطوط

.داردتالقی4خط



بهبوددرصد اختالف مسیر فعلیمسیر قبلیواحدمعیار

1510کیلومترطول خط
( کیلومتر15با توسعه،  (کاهش)% 533.33(

(کاهش)% 3122929.03(واگن5شامل )رام تعداد ناوگان

(افزایش)% 1339206973054.52نفر3در ساعت اوج خط « کیلومتر/مسافر سوار شده»تعداد متوسط 

(افزایش)% 10771145686.31نفردر ساعت اوج چهار خط« کیلومتر/مسافر سوار شده»تعداد متوسط 

بالیتبادایستگاهایجادبرعالوهارزش،مهندسیمبنایبرتبریزشهریقطار3خطمسیردرگرفتهصورتبازبینیبا*
کیلومتری15طولقالبدر(اللهکوی-مسافربریپایانه)3خطتوسعهاجرایامکانکهن؛میدانمحلدر2و1خطوط
.گردیدمحققاولیه،مصوب

مزیت مسیر جدید نسبت به مسیر قبلی-قطار شهری تبریز3خط * 
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3خط بسته سرمایه گذاری مشارکتی



تدرصد پیشرفمشاورعنوان مطالعاتردیف

%100ره آورد طرح و اندیشهمطالعات تکمیلی ترافیک برای تدقیق کریدور1

%100طوس آبمطالعات مرحله اول نقشه برداری2

%100سد پایه بنامطالعات مرحله اول ژئوتکنیک3

%81.25هگزامطالعات رحله اول تونل و مسیر و دپو پاکینگ4

%60سازیانغیرعاملمطالعات مرحله اول طراحی ایستگاه ها، ترافیک و شهرسازی، زیست محیطی و پدافند5

%6.4پردیسان سازه طرحمطالعات متروسیستم ناوگان6

%358درصد پیشرفت فیزیکی مطالعات خط 

1401شهریور–تبریز قطار شهری 3گزارش پیشرفت مطالعات خط * 
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3خط بسته سرمایه گذاری مشارکتی



:   روش پیشنهادی مشارکت

گذاری و مشارکت و تامین مالی، در چهارچوب ضوابط انواع مختلف سرمایه
:مورد اشاره می گردد 2موضوعه، امکان پذیر می باشد که برای نمونه، به 

 خصوصی -صورت انواع مختلف مشارکت عمومیگذاری به سرمایه((PPP از
...و  BOTقبیل 

 خدماتی–مشارکت مدنی در ایستگاههای واجد پتانسیل تجاری

 و...
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3خط بسته سرمایه گذاری مشارکتی



( :سرمایه پذیر) آورده شهرداری 

 آورده شهرداری:

 تاکسیستم رولینگ اس–جرثقیل های دروازه ای –کارخانه تولید سگمنت –حفار تونل دستگاههای

زمین ساختگاه پروژه

 مربوط به پروانه ساختمان   مجوزهای

درآمدهای قابل استحصال از طریق بهره برداری از پروژه
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3خط بسته سرمایه گذاری مشارکتی



4بسته سرمایه گذاری مشارکتی خط 

 اولین ترموای مطالعه شده در کشور  ( 4خط)تراموای شهر تبریز :  پروژهنام

 جنوب شهر  شرق شهر با گذر ازغرب شهر تا شمالاز شمال:محدوده استقرار روی نقشه شهرموقعیت

 توسعهکیلومتر 6.5+کیلومتر مسیر اصلی 15.4به طول : طول مسیر

 اشدمازاد، نمی بتملک نیازمند و دپو صد در صد در مالکیت شهرداری تبریز بوده و مسیر.

 ت الزم الرعایه خارج از پروژه نداردحمتر بوده و مسا7حریم خط : الزم الرعایهحرایم.
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قطار شهری تبریز4خط * 

(شکلU-1فازدر)کیلومتر15/4طولبه

ازایستگاه21شاملوترامواصورتبه

ازعبورازپسوآغازآذربایجانمیدان

رچهاازآزادیبلوارمسیردرجهاد،میدان

ودهکرعبورعباسیراهچهاروآبرسانراه

میختمرجاییشهیدخیابانانتهایبه

طوطخحلقویشکلبهکریدوراین.گردد

اطارتبهمبهراتبریزشهریقطار3و2و1

تکمیلازپس)نقطه6درودهدمی

گاهایستدارایآنهابا(شکلO-2و1فازهای

عنوانبخطاینمطالعات.باشدمیتبادلی

سالدرکشورمدرنتراموایخطاولین

9.گردیدآغاز1392
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4خط بسته سرمایه گذاری مشارکتی



بصورت تراموای شهری تبریز4مشخصات عمومی خط 
کیلومتر توسعه6.5+ کیلومتر اولیه 15.4طول مسیر

21تعداد ایستگاه

متر755ه فاصله میانگین هر ایستگا

مسیر حرکت 
میدان+ یوسف آباد -خیابان هفت تیر-چهارراه آبرسان-خیابان آزادی-نصف راه-خیابان آذربایجان-از میدان آذربایجان

آذربایجان، انقالب تا یوسف آباد و برعکس حلقوی 

حداقل شعاع قوس در خط 
متر  45اصلی

%6.7حداکثرشیب موجود در مسیر  

کیلومتردر ساعت65حداکثرسرعت ناوگان

متر35حدود طول ناوگان

متر2.45یا متر2.65عرض ناوگان

تن11حداکثر بارمحوری

آمپر1200(  DC) ولت جریان مستقیم 750ولت یا 1500:شبکه برق ، ولتا  ژتوان الکتریکی

20تعداد ناوگان اولیه  

مطالعات مرحله اول 
دسه مسیر پایان یافته و شامل مطالعات جمعیتی، ترافیکی، ژئوتکنیک، نقشه برداری مسیر و دپوها، سازه و سیویل، تاسیسات شهری و تعیین هن

.انتخاب مشاور فنی برای طراحی بیسیک دیزاین برای تهیه نقشه های اولیه انجام شده است
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4خط بسته سرمایه گذاری مشارکتی



:  روش پیشنهادی مشارکت
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4خط بسته سرمایه گذاری مشارکتی

گذاری و مشارکت و تامین مالی، در چهارچوب ضوابط انواع مختلف سرمایه
:مورد اشاره می گردد 2موضوعه، امکان پذیر می باشد که برای نمونه، به 

 خصوصی -صورت انواع مختلف مشارکت عمومیگذاری به سرمایه((PPP از
...و  BOTقبیل 

 خدماتی–مشارکت مدنی در ایستگاههای واجد پتانسیل تجاری

 و...



(:سرمایه پذیر)آورده شهرداری 
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 آورده شهرداری:

زمین ساختگاه پروژه

 مربوط به پروانه ساختمان  مجوزهای

درآمدهای قابل استحصال از طریق بهره برداری از پروژه

4خط بسته سرمایه گذاری مشارکتی



خط یک واقع  در  18ایستگاه 
متعری للعه،   35خیابان نور 

آخععرین ایسععتگاه خععط یععک 
ز قطارشهری تبریز بعوده کعه ا  

17ه سمت شرق به سمت ایستگا
و از سمت غرب بعه دپعو للعه    

.شودمیمنتهی 

خط یک18بسته سرمایه گذاری ایستگاه شماره 
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18ایستگاهی ایستگاه مجموعه 
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بررسی موقعیت طرح در تراز خیابان

.مترمربع میباشد126507.56سایت دپوی الله دارای مساحت تقریبی -
.مترمربع میباشد7910دارای مساحت تقریبی 18مجموعه ایستگاه -
.مترمربع میباشد10000سایت مجتمع تجاری و خدماتی دارای مساحت تقریبی -
.مترمربع میباشد3625.30زمین خالی انتهای قطعه به مساحت تقریبی -
.مترمربع میباشد8551مساحت کل اختصاص یافته به جاده -
.مترمربع میباشد182039مساحت جاده در مجموعه ایستگاه -

مجتمع تجاری و خدماتی

دپو الله

18ایستگاه 

زمین خالی

زمین خالی
جاده
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خط یک18ایستگاهایستگاهی مجموعه گذاری بسته سرمایه 



گالری ارتباطی با 

ایستگاه
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خط یک18ایستگاهایستگاهی مجموعه گذاری بسته سرمایه 



18نقشه های مجتمع تجاری و خدماتی ایستگاه 

عدد پارکینگ103تامین -
دارای دو ورودی برای دسترسی به طبقات تجاری خدماتی-
دارای یک ورودی برای طبقات اداری-
جانمایی فضاهای تاسیساتی -

ورودی تجاری 

و خدماتی

یفضاهای تاسیسات

ورودی اداری
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18نقشه های مجتمع تجاری و خدماتی ایستگاه 

18طراحی گالری ارتباطی به تراز سکوی ایستگاه -
تامین دو ورودی اصلی از سایت پالن-
ورودی طبقات اداری از سایت پالن-
واحد تجاری34طراحی -
تامین آسانسور حمل بار-

آسانسور حمل بار

دسترسی به 

مترو

ورودیها از سایت

ورودی اداری از 
سایت
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18نقشه های مجتمع تجاری و خدماتی ایستگاه 

واحد تجاری در طبقه اول30دارای -

واحد تجاری در طبقه دوم27دارای -
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18نقشه های مجتمع تجاری و خدماتی ایستگاه 

4و3واحد اداری با دو اتاق و سرویس بهداشتی و آبدارخانه در طبقات 46تامین -
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18نقشه های مجتمع تجاری و خدماتی ایستگاه 

متر4/30ارتفاع مفید تامین شده برای طبقات تجاری -
3/40ارتفاع مفید تامین شده برای طبقات اداری -
28/50ارتفاع کل مجموعه -
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متر مرب 5144قطعه واق  در ضل  غربی میدان فهمیده به مساحت 

خدماتی میدان شهید فهمیده-مجتمع تجاری
22
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اطالعات کلی قطعه زمین واق  در ضل  غربی میدان شهید فهمیده

مساحت کل آدرس
کاربری مالکیت سندتنوع مالکیعرصه

آورده های عوارض مربوطه  قیمت زمین مصوب
سازمان 

-میدان شهید فهمیده 
نبش کوی زمرد

5144
دارای سند

رسمی

5شهرداری منطقه 
کالنشهر تبریز

ق به سازمان از طریانتقال)
(صورتجلسه واگذاری

-تجاری 
خدماتی

مطابق نظریه
کارشناسی

ه مطابق محاسب
شهرداری

عرصه زمین
و عوارض 
ساختمانی

شهید فهمیدهمیدان خدماتی-تجاریمجتمع 



(گازران)14خدماتی ایستگاه شماره -مجتمع تجاری 24



(گازران)14خدماتی ایستگاه شماره -مجتمع تجاری 25



(گازران)14خدماتی ایستگاه شماره -مجتمع تجاری 26



(گازران)14خدماتی ایستگاه شماره -مجتمع تجاری 27



(گازران)14خدماتی ایستگاه شماره -مجتمع تجاری 28



الزممجوزهایوزمین:سازمانآورده

ساختپروانهاخذوطراحی:کنندهمشارکتطرفآورده
خذاتاپروانهمطابقساختومنطقهشهرداریضوابطمطابق
کارپایانگواهی

حینتریدادگسرسمیکارشناسنظریهاساسبردرصدتقسیم
مشارکتقراردادعقد
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مجتم  تجاری مرزداران

ارزشبامربعمتر5000متراژبه545/1شمارهتجاریقطعه
سازمانآوردهعنوانبهریال1.340.000.000.000شدهکارشناسی

یمترسیبرخیابانمشرفمصلیاراضیمرزداران،شهرک:موقعیت
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مجتم  تجاری مرزداران31



مجتم  تجاری مرزداران32



میدان ساعت-11ساله سالن چند منظوره ایستگاه5اجاره 

 متر مربع  1850مساحت مفید سالن حدود

آورده طرف مشارکت کننده :

نازک کاری و کف سازی سالن

تهیه و نصب سیستم سرمایش و گرمایش

تهیه انشعابات الزم

اجاره بهای سالن پس از اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری معین خواهد شد.
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هاهای چندمنظوره ایستگاهسالنبسته سرمایه گذاری 



میدان ساعت-11ساله سالن چند منظوره ایستگاه5اجاره 34

هاهای چندمنظوره ایستگاهسالنبسته سرمایه گذاری 



میدان کهن-12ساله سالن چند منظوره ایستگاه5اجاره 

 متر مربع  1550مساحت مفید سالن حدود

آورده طرف مشارکت کننده :

نازک کاری و کف سازی سالن

تهیه و نصب سیستم سرمایش و گرمایش

تهیه انشعابات الزم

اجاره بهای سالن پس از اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری معین خواهد شد.
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هاهای چندمنظوره ایستگاهسالنبسته سرمایه گذاری 



میدان کهن-12ساله سالن چند منظوره ایستگاه5اجاره 36

هاهای چندمنظوره ایستگاهسالنبسته سرمایه گذاری 



میدان قونقا-13ساله سالن چند منظوره ایستگاه5اجاره 

 متر مربع  1100مساحت مفید سالن حدود

آورده طرف مشارکت کننده :

نازک کاری و کف سازی سالن

تهیه و نصب سیستم سرمایش و گرمایش

تهیه انشعابات الزم

اجاره بهای سالن پس از اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری معین خواهد شد.
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هاهای چندمنظوره ایستگاهسالنبسته سرمایه گذاری 



38
میدان قونقا-13ساله سالن چند منظوره ایستگاه5اجاره 

هاهای چندمنظوره ایستگاهسالنبسته سرمایه گذاری 



گازران-14ساله سالن چند منظوره ایستگاه5اجاره 

 متر مربع  1950مساحت مفید سالن حدود

آورده طرف مشارکت کننده :

نازک کاری و کف سازی سالن

تهیه و نصب سیستم سرمایش و گرمایش

تهیه انشعابات الزم

اجاره بهای سالن پس از اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری معین خواهد شد.
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هاهای چندمنظوره ایستگاهسالنبسته سرمایه گذاری 



40
گازران-14ساله سالن چند منظوره ایستگاه5اجاره 

هاهای چندمنظوره ایستگاهسالنبسته سرمایه گذاری 



لله-15ساله سالن چند منظوره ایستگاه5اجاره 

 متر مربع  1000مساحت مفید سالن حدود

آورده طرف مشارکت کننده :

نازک کاری و کف سازی سالن

تهیه و نصب سیستم سرمایش و گرمایش

تهیه انشعابات الزم

اجاره بهای سالن پس از اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری معین خواهد شد.
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هاهای چندمنظوره ایستگاهسالنبسته سرمایه گذاری 



42

هاهای چندمنظوره ایستگاهسالنبسته سرمایه گذاری 

لله-15ساله سالن چند منظوره ایستگاه5اجاره 



تشکربا 

گروه سرمایه گذاری و مشارکت سازمان حمل و نقل ریلی


