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 برداریبهره و ساخت زمان در منتخب گزینه مالی نیتأم برنامه تهیه -11

 خط و سامانه نوع تفکیک به کرایه میزان برآورد -11-1

 ابتث قیمت به تاکسی و شهری قطار ،اتوبوس شامل همگانی ونقلحمل مختلف هاییستمس کرایه میزان

 ونقلحمل سیستم در عرضه خصوصیات و هاشاخص تمام که است ذکر شایان است. شده برآورد 1400 سال

 بلقا و ملموس هزینهارایه  منظوربه و است افق( )سال 1410 سال به مربوط هاکرایه محاسبه برای همگانی

 است. شده محاسبه (1400) پایه سال برای سیستم هایکرایه درک،

 معمولی( و تندرو )اتوبوس شهری اتوبوس سامانه کرایه برآورد -11-1-1

 شهری اتوبوس کرایه نرخ تعیین در موثر عوامل -11-1-1-1

 به ابتدا در منظور، این به .است شده استفاده عملیاتی هزینه روش از مسافر کرایه میزان تعیین برای

  شود.می محاسبه کرایه هاآن اساس بر سپس و شده اشاره سیستم عملیاتی یهاههزین

o هاهزینه 

 )غیرعملیاتی( اداری هایهزینه و )عملیاتی( عمومی هایهزینه بخش دو در اتوبوسرانی هایسازمان هایهزینه

 حتت ناوگان هایلیتفعا صرف که است هاهزینه از بخش آن بیانگر عمومی هایهزینه شوند.می بندیتقسیم

 بدون فرمسا برای شدهتمام قیمت بیانگر نهایتا   عمومی هایهزینه .شودمی اتوبوسرانی اهداف با مرتبط و تملک

 اتوبوس به مربوط عملیاتی هایهزینه از مواردی به ادامه در است. اداری هایهزینه تاثیرات گرفتن نظر در

 شود.می اشاره

 و موردنیاز ناوگان تهیه و خرید جهت سازمان که است ابتدایی هایهزینه شامل :ناوگان و تجهیزات خرید 

 این از بخشی دهد.می انجام شهریدرون ونقلحمل در خود نقش ایفای جهت موجود ناوگان توسعه نیز

 نیتأم اتوبوسرانی هایسازمان توسط دیگر بخشی و بالعوض هایکمک قالب در دولت توسط هاهزینه

 .دشومی

 حقوق هزینه و شودمی صرف پرسنل با ارتباط در که است هاییهزینه کلیه شامل :)پرسنل( ارکنانک، 

 بر در را مشابه هایهزینه سایر و پرسنل پاداش و عیدی خدمت، سنوات بازخرید بیمه، حق کاری،اضافه

 دارد.
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 نگهداری و حفظ منظوربه ناوگان یدکی قطعات مصرف و تعمیرات اجرت هایهزینه :نگهداری و تعمیرات 

 .است سامانه فعالیت تداوم همچنین و هادارایی از

 تاس ... و هاموجودی ها،ساختمان نقلیه،وسایل قبیل از ثابت هایدارایی بیمه حق شامل هزینه این :بیمه 

 شود.می پرداخت بیمه هایشرکت به شهری هایاتوبوسرانی توسط که

 ایهکیوسک و هاساختمان سوخت مصرفی، گازوئیل نقلیه،ایلوس کلیه سوخت شامل بخش این :سوخت 

 .[1] است فروشیبلیت

 شهری اتوبوس سامانه کرایه برآورد -11-1-1-2

 هآنجاک از است. بوده مواجه زیادی مشکالت با همواره اتوبوسرانی ایهسازمان در خطوط کرایه نرخ تعیین

 با کرایه نرخ در تغییر هرگونه نمایند،می استفاده اتوبوسرانی سیستم از روزانه طوربه شهروندان از زیادی تعداد

 این در که است شدهارایه  مختلفی هایروش کرایه نرخ تعیین برای شود.می مواجه اجتماعی هایواکنش

 حاسبهم «مسافر جابجایی کیلومتر هر عملیاتی هایهزینه اساس بر کرایه نرخ تعیین» روش مبنای بر گزارش

 برای مستقیم طوربه که شودمی هاییهزینه شامل عملیاتی هایهزینه شد اشاره که گونههمان .است شده

 و تعمیرات هزینه رانندگان، دستمزد و حقوق هزینه مانند شودمی اعمال اتوبوسرانی ناوگان از برداریبهره

 .[1] ... و بیمه سوخت، هزینه اتوبوس، نگهداری

 گرفتن نظر در با روزانه هایینههز ابتدا مشهد، شهر اتوبوسرانی خطوط کرایه و هزینه برآورد منظوربه

 انجام یهایبررس از استفاده با و نقلیهوسایل بیمه و نگهداری و تعمیر هزینه و سوخت هزینه ،رانندگان حقوق

 آورده مطالعه این گزارشات سری 5 بند در که یاتوبوسران یبرداربهره حوزه مشاوران تجارب از استفاده و شده

-وسیله و ناوگان تعداد اطالعات از استفاده با سپس، (.3-11 جدول تا 1-11 جدول) شد محاسبه است، شده

-11) رابطه از استفاده با خط هر هایاتوبوس روزانه شدهطی کیلومتر متوسط مقدار خط، هر کیلومتر –نقلیه

 (3-11) رابطه از استفاده با مسافر هر هزینه و (2-11) رابطه از استفاده با کیلومتر هر هزینه .شد تخراجاس (1

 سری 4-4 بند در 6-11 جدول و 4-11 جدول در استفاده مورد اطالعات که است ذکر شایان .شد محاسبه

  است. شده آورده مطالعه این گزارشات

(11-1) 𝐿𝑏 =
𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

(11-2) 𝐶𝑘 =
𝐶𝑑

𝐿𝑏
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(11-3) 𝐶𝑝 =
𝐶𝑘 × 𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 آن: در که

 𝐿𝑏: روز، در نقلیهوسیله یک توسط شدهطی کیلومتر 

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: روز، در خط کیلومتر -نقلیهوسیله 

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : خط ناوگان کل تعداد، 

𝐶𝑘: نقلیهوسیله یک برای کیلومتر یک عملیاتی هزینه، 

𝐶𝑑: نقلیهوسیله یک برای روز یک عملیاتی هزینه، 

𝐶𝑝: مسافر، یک عملیاتی زینهه 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: خط روزانه انمسافر تعداد، 

 

 معمولی اتوبوس نگهداری و تعمیر هزینه متوسط -1-11 جدول

 هزینه شرح
 یک ساالنه میانگین

 تومان( )میلیون اتوبوس

 12/5 نیاز( مورد فیلترهای و گیربکس روغن هیدرولیک، روغن موتور، )روغن فنی هایسرویس

 0/84 کارواش

 10 الستیک

 2/5 باتری

 12 اجرت( و )قطعات لنت چرخ، تعلیق، سیستم

 40 ناوگان( فرسودگی صورت در موتور تعمیر ویژه )به سنگین تعمیرات

 رتعمی واترپمپ، رادیاتور، فنرها، کمک )مانند قطعات تعمیر یا خرید به مربوط یهانهیهز سایر 

 غیره( و فرمان هیدورلیک پمپ اگزوز، گاردان، رشاخهچها پروانه، تسمه کلیدها، و آمپرها دینام،
70 

 6 اتوبوس ثالث شخص بیمه متوسط

 153/84 ساالنه نگهداری و تعمیر هزینه مجموع
 

 اتوبوسرانی انسانی نیروی هزینه متوسط -2-11 جدول

 (تومان ونیلی)م اتوبوس کی نیانگیم شاخص
 96 ساالنه -بانیپشت و یاصل راننده دستمزد

5/6 (یاجتماع نیتأم) اتوبوسران مهیب  

5/8 (ماه 12) اتوبوس هر یازا به یانسان یروین ماهانه نهیهز  
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 1400 سال در اتوبوسرانی خطوط عملیاتی هزینه پارامترهای -3-11 جدول

 )تومان( روزانه مقدار هزینه مترپارا

 320،000 معمولی اتوبوس پشتیبان و اصلی راننده دستمزد

 500،000 تندرو اتوبوس پشتیبان و اصلی راننده دستمزد

 512،800 معمولی اتوبوس هر ینگهدار و ریتعم

 770،000 تندرو اتوبوس هر ینگهدار و ریتعم

 کیلومتر هر ازای به تومان 153 نقلیهوسیله یک سوخت

 1،300،000 تندرو اتوبوس هر یبرا نهیهز مجموع

 850،000 یمعمول اتوبوس هر یبرا نهیهز مجموع
 

 قح گرفتن نظر در با بانیپشت راننده و رانندگان ساالنه حقوق 1400 سال در یافتیدر اطالعات یمبنا بر

 حدود تندرو اتوبوس یبرا و تومان ونیلیم 96 حدود یمعمول اتوبوس یبرا مهیب و اوالد حق ،یدیع مسکن،

 نهیزه شود، محاسبه دیبا اتوبوسرانی ستمیس یبرا که یگرید نهیهز .شد خواهد سال در تومان ونیلیم 150

 و ریتعم انهیسال یهانهیهز متوسط شده،انجام یبرآوردها به توجه با است. هااتوبوس مهیب و ینگهدار و ریتعم

 سیستم برای که دیگری مهم و اصلی نهیهز .شد خواهد تومان ونیلیم 153 حدود ،1400 سال در ینگهدار

 300 ،1400 سال در گازوئیل قیمت حاضر حال در .است سوخت مصرف هزینه ،شود محاسبه باید اتوبوسرانی

 خطوط این مسافران کرایه و 4-11 جدول در مشهد تندروی اتوبوس خطوط هزینه و مشخصات است. تومان

 شوند:می تعریف زیر صورت به سناریو سه این است. شده آورده 5-11 جدول در مختلف سناریوی سه تحت

 شود.می داده پوشش مسافران توسط هزینه %100 :1 سناریوی -

 شود.می داده پوشش مسافران توسط هزینه %50 :2 سناریوی -

 بودجه بخشنامه مطابق سناریو این .شودمی داده پوشش مسافران توسط هزینه %33 :3 سناریوی -

 تبلی فروش طریق از مسافر هر جابجایی هزینه سومیک کندمی بیان که است کشور هایشهرداری

 همچنین، .[2] شودمی نیتأم دولت کمک سومیک حداقل و شهرداری توسط سومیک مسافر(، )خود

 سناریوی سه تحت اتوبوس مسافران کرایه و معمولی اتوبوس خطوط هزینه و مشخصات از اینمونه

 برخی در که است این قسمت این در توجهقابل نکته است. شده داده نشان 7-11 جدول در شده بیان

 سرفاصله مطلوبیت، حفظ دلیل به و کنندمی استفاده اتوبوس خط از کمی مسافران تعداد موارد

 ازای به کیلومتر در خط هزینه مقدار که است طبیعی است. شده داده اختصاص هاآن به حداکثری

 وسطمت هزینه مبنای بر مسافر کرایه موارد این در بنابراین، ؛است زیاد بسیار موارد این در مسافر هر

  د.شومی تعیین نیستند، حداکثر سرفاصله دارای که خطوط سایر



   

 

 

  

 5 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 برداريبهره و ساخت زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه 
 خ:تاري پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 1410با در نظر گرفتن تقاضای سال  1400 سال به قیمت تندرو اتوبوس خطوط هزینه و اتمشخص -4-11 جدول

 شماره خط
 روزانه انمسافر تعداد

(𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) 

 یینها ناوگان تعداد

 بانیپشت ناوگان لحاظ با

(𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) 

  لومتریک-هینقللهیوس

 روز کی در

(𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) 

  شدهیط لومتریک

  نقلیهیلهوس کی

 (𝐿𝑏) روز کی رد

  لومتریک کی نهیهز

 هر وسیله نقلیه

 (𝐶𝑘) )تومان(

  یازا به نهیهز

 مسافر هر

 (𝐶𝑝) )تومان(

1 216,619 132 20,010 152 8,576 800 

2 134,435 102 19,017 186 6,973 1000 

3 54,150 38 5,727 151 8,626 1000 

4 192,746 175 31,262 179 7,277 1200 

5 140,011 96 15,066 157 8,284 900 

6 133,133 98 14,646 149 8,699 1000 
 

 1410با در نظر گرفتن تقاضای سال  1400 سال به قیمت تندرو اتوبوس خطوط هیکرا -5-11 جدول

تومان() نهیهز %100 احتساب با شماره خط )تومان( هزینه %50 احتساب با  )تومان( هزینه %33 احتساب با   

1 800 400 250 

2 1000 500 350 

3 1000 500 350 

4 1200 600 400 

5 900 450 300 

6 1000 500 350 

 

 

 

 



   

 

 

  

 6 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 برداريبهره و ساخت زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه 
 خ:تاري پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 1410با در نظر گرفتن تقاضای سال  1400 سال به قیمت معمولی اتوبوس خطوط هزینه و مشخصات -6-11 جدول

 و نام

 خط کد

 نوع

 سیستم

 روزانه انمسافر تعداد

(𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) 

 نهایی ناوگان تعداد

 (𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) پشتیبان ناوگان لحاظ با

 مترکیلو -نقلیهوسیله

 (𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) روز یک در

-هوسیل یک شدهطی کیلومتر

 (𝐿𝑏) روز یک در نقلیه

 کیلومتر یک هزینه

 (𝐶𝑘) )تومان(

 مسافر هر ازای به هزینه

 (𝐶𝑝) )تومان(

2 BUS 819 10 839 83.9 10،131 10،379 

3 BUS 3،835 22 2،075 94.3 9،012 4،876 

7 BUS 2،327 17 1،544 90.8 9،359 6،210 

12 BUS 4،810 17 1،542 90.7 9،371 3،004 

13 BUS 692 15 1،757 171 .1 7،257 18،425 

13.1 BUS 178 14 1،672 119.4 7،117 66،854 

14 BUS 248 12 1،225 102.1 8،327 41،129 

14.1 BUS 2،920 17 1،644 96.7 8،790 4،949 

15 BUS 1،946 18 1،558 86.6 9،820 7،862 

16.1 BUS 1،665 17 1،471 86.5 9،823 8،679 

17 BUS 1،097 11 942 85.6 9،926 8،523 

18.1 BUS 18،040 91 9،033 99.3 8،563 4،288 

19 BUS 1،469 11 997 90.6 9،378 6،365 

21 BUS 32،338 58 5،461 94.2 9،028 1،525 

22 BUS 4،268 20 1،366 68.3 12،445 3،983 

22.2 BUS 32،013 164 12،381 75.5 11،259 4،354 

23 BUS 2،746 14 1،040 74.3 11،442 4،334 

24 BUS 2،067 5 472 94.4 9،004 2،056 

26 BUS 3،916 13 970 74.6 11،392 2،822 

27 BUS 2،258 14 1،034 73.9 11،509 5،270 



   

 

 

  

 7 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 برداريبهره و ساخت زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه 
 خ:تاري پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 1410با در نظر گرفتن تقاضای سال  1400 سال به قیمت معمولی اتوبوس خطوط هزینه و مشخصات -6-11 جدول

 و نام

 خط کد

 نوع

 سیستم

 روزانه انمسافر تعداد

(𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) 

 نهایی ناوگان تعداد

 (𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) پشتیبان ناوگان لحاظ با

 مترکیلو -نقلیهوسیله

 (𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) روز یک در

-هوسیل یک شدهطی کیلومتر

 (𝐿𝑏) روز یک در نقلیه

 کیلومتر یک هزینه

 (𝐶𝑘) )تومان(

 مسافر هر ازای به هزینه

 (𝐶𝑝) )تومان(

28 BUS 2،025 13 964 74.2 11،463 5،457 

28.1 BUS 1،279 20 1،238 61.9 13،732 13،292 

30 BUS 281 6 540 90 9،444 18،149 

31 BUS 35،749 141 264،14  101.2 8،402 3،353 

32 BUS 76،659 110 10،602 96.4 8،819 1،220 

33 BUS 1،413 9 769 85.4 9،948 5،414 

34 BUS 634 10 653 65.3 13،017 13،407 

35 BUS 25،181 36 3،564 99 8،586 1،215 

37 BUS 2،021 13 1،249 96.1 8،847 5،468 

37.1 BUS 106،197 113 8،220 72.7 8511،6  904 

39 BUS 1،400 4 285 71.3 11،930 2،429 

40 BUS 665 9 535 59.4 14،299 11،504 

41 BUS 4،227 10 976 97.6 8،709 2،011 

42 BUS 2،816 17 1،591 93.6 9،082 5،131 

45 BUS 28،477 46 4،916 106.9 7،954 1،373 

47 BUS 2،346 10 565 56.5 15،044 3،623 

51 BUS 1،185 41  1،107 79.1 10،750 10،042 

53 BUS 175 9 632 70.2 12،104 43،714 

55 BUS 1،395 6 670 111.7 7،612 3،656 

56 BUS 7،580 12 954 79.5 10،692 1،346 



   

 

 

  

 8 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 برداريبهره و ساخت زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه 
 خ:تاري پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 1410با در نظر گرفتن تقاضای سال  1400 سال به قیمت معمولی اتوبوس خطوط هزینه و مشخصات -6-11 جدول

 و نام

 خط کد

 نوع

 سیستم

 روزانه انمسافر تعداد

(𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) 

 نهایی ناوگان تعداد

 (𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) پشتیبان ناوگان لحاظ با

 مترکیلو -نقلیهوسیله

 (𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) روز یک در

-هوسیل یک شدهطی کیلومتر

 (𝐿𝑏) روز یک در نقلیه

 کیلومتر یک هزینه

 (𝐶𝑘) )تومان(

 مسافر هر ازای به هزینه

 (𝐶𝑝) )تومان(

57 BUS 2،897 13 1،059 81.5 10،434 3،814 

58 BUS 1،194 7 833 119 7،143 4،983 

59 BUS 37،165 41 4،406 107.5 7،910 893  

61 BUS 2،500 11 1،285 116.8 7،276 3،740 

62 BUS 1،667 11 975 88.6 9،590 5،609 

63 BUS 1،507 10 1،105 110.5 7،692 5،640 

68 BUS 616 5 474 94.8 8،966 6،899 

70 BUS 24،647 60 7،975 132.9 6،395 2،069 

72 BUS 400 5 548 109.6 7،755 10،625 

76 BUS 3،394 7 760 108.6 7،829 1،753 

78 BUS 268 6 694 115.7 7،349 19،030 

80 BUS 3،170 14 828 59.1 14،372 3،754 

81 BUS 66،299 104 9،798 94.2 9،022 1،333 

82 BUS 1،774 10 741 74.1 11،471 4،791 

83 BUS 335 6 583 97.2 8،748 15،224 

85 BUS 36،760 92 7،486 81.4 10،446 2،127 

86 BUS 1،342 6 540 90 9،444 3،800 

88 BUS 6،467 13 1،174 90.3 9،412 1،709 

92 BUS 516 5 535 107 7،944 8،236 

93 BUS 21 5 519 103.8 8،189 202،381 



   

 

 

  

 9 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 برداريبهره و ساخت زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه 
 خ:تاري پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 1410با در نظر گرفتن تقاضای سال  1400 سال به قیمت معمولی اتوبوس خطوط هزینه و مشخصات -6-11 جدول

 و نام

 خط کد

 نوع

 سیستم

 روزانه انمسافر تعداد

(𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) 

 نهایی ناوگان تعداد

 (𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) پشتیبان ناوگان لحاظ با

 مترکیلو -نقلیهوسیله

 (𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) روز یک در

-هوسیل یک شدهطی کیلومتر

 (𝐿𝑏) روز یک در نقلیه

 کیلومتر یک هزینه

 (𝐶𝑘) )تومان(

 مسافر هر ازای به هزینه

 (𝐶𝑝) )تومان(

94 BUS 2،155 6 589 98.2 8،659 2،367 

94.1 BUS 2،665 12 1،241 103.4 8،219 3،827 

95 BUS 2،482 15 1،257 83.8 310،14  5،137 

96 BUS 1،255 9 681 75.7 11،233 6،096 

97 BUS 986 7 720 102.9 8،264 6،034 

98 BUS 5،062 13 1،510 116.2 7،318 2،183 

98.1 BUS 2،001 9 675 75 11،333 3،823 

99 BUS 5،980 21 1،947 92.7 9،168 2،985 

100 BUS 745 22 1،937 88 9،654 25،101 

111 BUS 3،240 11 1،437 130.6 6،507 2،886 

121 BUS 11،664 74 10،125 136.8 6،212 5،393 

203 BUS 73 11 939 85.4 9،957 128،082 

206 BUS 722 34 4،063 119.5 7،113 40،028 

207 BUS 722 35 4،257 121.6 6،988 41،205 

207.1 BUS 732 26 2،711 104.3 8،152 30،191 

210 BUS 1،840 10 880 88 9،659 4،620 

302 BUS 2،034 13 1،353 104.1 8،167 5،433 

303 BUS 174 17 2،446 143.9 5،908 83،046 

304 BUS 174 13 1،892 145.5 5،840 63،506 

305 BUS 707 7 975 139.3 6،103 8،416 



   

 

 

  

 10 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 برداريبهره و ساخت زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه 
 خ:تاري پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 1410با در نظر گرفتن تقاضای سال  1400 سال به قیمت معمولی اتوبوس خطوط هزینه و مشخصات -6-11 جدول

 و نام

 خط کد

 نوع

 سیستم

 روزانه انمسافر تعداد

(𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) 

 نهایی ناوگان تعداد

 (𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) پشتیبان ناوگان لحاظ با

 مترکیلو -نقلیهوسیله

 (𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) روز یک در

-هوسیل یک شدهطی کیلومتر

 (𝐿𝑏) روز یک در نقلیه

 کیلومتر یک هزینه

 (𝐶𝑘) )تومان(

 مسافر هر ازای به هزینه

 (𝐶𝑝) )تومان(

306 BUS 200 15 2،236 149.1 5،702 63،750 

307 BUS 174 15 2،242 149.5 5،687 73،276 

501 BUS 1،851 26 3،924 150.9 5،632 11،939 

502 BUS 2،458 12 1،579 131.6 6،460 4،150 

503 BUS 1،701 10 1،296 129.6 6،559 4،997 

505 BUS 16،170 87 12،351 142 5،987 4،573 

506 BUS 2،105 7 905 129.3 6،575 2،827 

701 BUS 2،564 11 1،359 123.5 6،880 3،647 

701.1 BUS 3،691 11 1،370 124.5 6،825 2،533 

702 BUS 430 12 1،631 135.9 6،254 23،721 

704 BUS 35،920 150 19،955 133 6،389 3،550 

1020 BUS 68،393 147 14،788 100.6 8،449 1،827 

1034 BUS 21،470 50 3،794 75.9 11،202 1،980 

1043 BUS 11،519 14 1،142 81.6 10،420 1،033 

1051 BUS 8،619 14 986 70.4 12،069 1،381 

1057 BUS 3،084 12 893 74.4 11،422 3،307 

1060 BUS 28،680 35 3،126 89.3 9،517 1،037 

1093 BUS 2،326 11 1،086 98.7 8،610 4،020 

1094 BUS 4،099 13 1،229 94.5 8،991 2،696 

1096 BUS 34،558 87 7،510 86.3 9،847 2،140 



   

 

 

  

 11 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 برداريبهره و ساخت زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه 
 خ:تاري پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 1410با در نظر گرفتن تقاضای سال  1400 سال به قیمت معمولی اتوبوس خطوط هزینه و مشخصات -6-11 جدول

 و نام

 خط کد

 نوع

 سیستم

 روزانه انمسافر تعداد

(𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) 

 نهایی ناوگان تعداد

 (𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) پشتیبان ناوگان لحاظ با

 مترکیلو -نقلیهوسیله

 (𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) روز یک در

-هوسیل یک شدهطی کیلومتر

 (𝐿𝑏) روز یک در نقلیه

 کیلومتر یک هزینه

 (𝐶𝑘) )تومان(

 مسافر هر ازای به هزینه

 (𝐶𝑝) )تومان(

6150  BUS 159 3 318 106 8،019 16،038 

 1210  BUS 1،824 18 1،660 92.2 9،217 8،388 
 

 1410با در نظر گرفتن تقاضای سال  1400 سال به قیمت معمولی اتوبوس خطوط کرایه -7-11 جدول

 )تومان( هزینه %33 احتساب با )تومان( هزینه %50 احتساب با تومان() نهیهز %100 احتساب با خط کد و نام

2 2،500 1،250 850 

3 2،500 1،250 850 

7 2،500 1،250 850 

12 2،500 1،250 850 

13 2،500 1،250 850 

13.1 2،500 1،250 850 

14 2،500 1،250 850 

14.1 2،500 1،250 850 

15 2،500 1،250 850 

16.1 2،500 1،250 850 

17 2،500 1،250 850 

18.1 4،300 2،150 1،500 

19 2،500 1،250 850 

21 1،600 800 600 

22 2،500 1،250 850 



   

 

 

  

 12 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 برداريبهره و ساخت زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه 
 خ:تاري پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 1410با در نظر گرفتن تقاضای سال  1400 سال به قیمت معمولی اتوبوس خطوط کرایه -7-11 جدول

 )تومان( هزینه %33 احتساب با )تومان( هزینه %50 احتساب با تومان() نهیهز %100 احتساب با خط کد و نام

22.2 4،400 2،200 1،500 

23 2،500 1،250 850 

24 2،500 1،250 850 

26 2،500 1،250 850 

27 2،500 1،250 850 

28 2،500 1،250 850 

28.1 2،500 1،250 850 

30 2،500 1،250 850 

31 3،400 1،700 1،200 

32 1،300 650 500 

33 2،500 1،250 850 

34 2،500 1،250 850 

35 1،200 600 400 

37 2،500 1،250 850 

37.1 1،000 500 400 

39 2،500 1،250 850 

40 2،500 1،250 850 

41 2،500 1،250 850 

42 2،500 1،250 850 

45 1،400 700 500 

47 2،500 1،250 850 



   

 

 

  

 13 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 برداريبهره و ساخت زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه 
 خ:تاري پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 1410با در نظر گرفتن تقاضای سال  1400 سال به قیمت معمولی اتوبوس خطوط کرایه -7-11 جدول

 )تومان( هزینه %33 احتساب با )تومان( هزینه %50 احتساب با تومان() نهیهز %100 احتساب با خط کد و نام

51 2،500 1،250 850 

53 2،500 1،250 850 

55 2،500 1،250 850 

56 2،500 1،250 850 

57 2،500 1،250 850 

58 2،500 1،250 850 

59 1،000 500 400 

61 2،500 1،250 850 

62 2،500 1،250 850 

63 2،500 1،250 850 

68 2،500 1،250 850 

70 2،100 1،050 700 

72 2،500 1،250 850 

76 2،500 1،250 850 

78 2،500 1،250 850 

80 2،500 1،250 850 

81 1،400 700 500 

82 2،500 1،250 850 

83 2،500 1،250 850 

85 2،200 1،100 800 

86 2،500 1،250 850 



   

 

 

  

 14 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 برداريبهره و ساخت زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه 
 خ:تاري پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 1410با در نظر گرفتن تقاضای سال  1400 سال به قیمت معمولی اتوبوس خطوط کرایه -7-11 جدول

 )تومان( هزینه %33 احتساب با )تومان( هزینه %50 احتساب با تومان() نهیهز %100 احتساب با خط کد و نام

88 2،500 1،250 850 

92 2،500 1،250 850 

93 2،500 1،250 850 

94 2،500 1،250 850 

94.1 2،500 1،250 850 

95 2،500 1،250 850 

96 2،500 1،250 850 

97 2،500 1،250 850 

98 2،200 1،100 800 

98.1 2،500 1،250 850 

99 2،500 1،250 850 

100 2،500 1،250 850 

111 2،900 1،450 1،000 

121 5،400 2،700 1،800 

203 2،500 1،250 850 

206 2،500 1،250 850 

207 2،500 1،250 850 

207.1 2،500 1،250 850 

210 2،500 1،250 850 

302 5،500 2،750 1،900 

303 2،500 1،250 850 



   

 

 

  

 15 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 برداريبهره و ساخت زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه 
 خ:تاري پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 1410با در نظر گرفتن تقاضای سال  1400 سال به قیمت معمولی اتوبوس خطوط کرایه -7-11 جدول

 )تومان( هزینه %33 احتساب با )تومان( هزینه %50 احتساب با تومان() نهیهز %100 احتساب با خط کد و نام

304 2،500 1،250 850 

305 2،500 1،250 850 

306 2،500 1،250 850 

307 2،500 1،250 850 

501 2،500 1،250 850 

502 2،500 1،250 850 

503 2،500 1،250 850 

505 4،600 2،300 1،600 

506 2،500 1،250 850 

701 2،500 1،250 850 

701.1 2،500 1،250 850 

702 2،500 1،250 850 

704 3،600 1،800 1،200 

1020 1،900 950 700 

1034 2،000 1،000 700 

1043 1،100 550 400 

1051 2،500 1،250 850 

1057 2،500 1،250 850 

1060 1،100 550 400 

1093 2،500 1،250 850 

1094 2،500 1،250 850 



   

 

 

  

 16 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 برداريبهره و ساخت زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه 
 خ:تاري پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 1410با در نظر گرفتن تقاضای سال  1400 سال به قیمت معمولی اتوبوس خطوط کرایه -7-11 جدول

 )تومان( هزینه %33 احتساب با )تومان( هزینه %50 احتساب با تومان() نهیهز %100 احتساب با خط کد و نام

1096 2،200 1،100 800 

1506 2،500 1،250 850 

1012 2،500 1،250 850 
 است. مطالعه این پیشین بندهای هایگزارش در پیشنهادی mass12 خط همان 1012 خط *:



   

 

 

  

 17 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 
 اختس زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه

 برداريبهره و
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 شهری قطار سامانه کرایه برآورد -11-1-2

 بررسی مورد شهری طارق عملیاتی هایهزینه مشهد، شهری قطار خطوط کرایه و هزینه برآورد منظوربه

 ارینگهد و تعمیر هزینه برق، مصرف ،راهبران حقوق شامل یاتیعمل یهاهنیهز به مربوط مشخصات گرفت. قرار

 توجهقابل و مهم هایهزینه دیگر از یکی است. شده دریافت 8-11 جدول طبق 1398 سال در قطار هر بیمه و

 اگنو هر ازای به کیلومتر ره در قطار برق مصرف میزان .است ناوگان برق مصرف هزینه شهری قطار سیستم در

 سپس .است تومان 80 ،1400 سال در برق ساعت کیلووات هر مصرف قیمت و ساعت کیلووات 75/3 حدودا 

 .شد انجام قطار هر برای متوسط طوربه واگن 5 گرفتن نظر در با مصرفی برق محاسبات
 

 

  1398 سال در شهری قطار تمشخصا -8-11 جدول

 4 و 3 ،2 خط  1 خط واحد  عنوان

 14 29 رام فعال قطار

تومان ونیلیم قطار راهبران حقوق  15 

تومان ونیلیم قطار ماهیانه استهالک هزینه  52 152 

ساعت لوواتیک واگنه( دو قطار یک ازای )به کیلومتر هر در قطار برق مصرف میزان  5/7   

تومان ونیلیم قطار هر نگهداری و تعمیر نهساال هزینه متوسط  1،308 892 

تومان ونیلیم قطار هر ساالنه بیمه هزینه متوسط  9 27 
 

 هر یاتیعمل یهانهیهز اساس بر هیکرا نرخ نییتع» روش از زین قسمت نیا در هیکرا نرخ نییتع یبرا

 نهیهز زا است عبارت یاتیعمل یهانهیزه شد اشاره که گونههمان است. شده استفاده «مسافر ییجابجا لومتریک

 روش با مشابه سپس، .[1] ... و مهیب سوخت، نهیهز ،ینگهدار و راتیتعم نهیهز ،راهبران دستمزد و حقوق

 هر یلومترک –نقلیهوسیله مقدار و ناوگان تعداد به مربوط عاتاطال از استفاده با اتوبوس، کرایه و هزینه محاسبه

 شد استخراج (1-11) رابطه از استفاده با روزانه صورت به قطار هر توسط شدهطی کیلومتر متوسط مقدار خط،

 (3-11) رابطه از استفاده با مسافر هر به مربوط هزینه و (2-11) رابطه از استفاده با کیلومتر هر هزینه و

 1398 سال اطالعات از استفاده با 1400 سال مقادیر برآورد و شدهاشاره هایهزینه تمام جمع با شد. حاسبهم

 جدول در آن نتایج که شد محاسبه شهری قطار خطوط هایهزینه مجموع بخش این در (،4-11) رابطه طبق

 هایبخش در شده ذکر سناریوی سه تحت هاآن کرایه و .Error! Reference source not found و 11-9

 .است شده داده نمایش 11-11 جدول در پیشین

آتی ارزش )تعداد سال()درصد افزایش )نرخ سود( +1( × ارزش فعلی   (11-4)  = 



   

 

 

  

 18 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 برداريبهره و ساخت زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 1400 سال در شهری قطار طخطو هزینه -9-11 جدول

 4 و 3 ،2 خط  1 خط 

 15 15 تومان( )میلیون راهبر ماهیانه حقوق

 99/106 96/156 تومان( )میلیون نگهداری و تعمیر ماهیانه هزینه

 24/3 08/1 تومان( )میلیون بیمه ماهیانه هزینه

 44/11 74/11 تومان( )میلیون ماه هر در قطار هر ماهیانه برق ههزین متوسط

 5/41 5/41 تومان( )میلیون تعمیرات پیمانکار ماهانه دستمزد

 350 350 تومان( )میلیون پرسنل سایر ماهیانه حقوق

 17/528 28/576 تومان( )میلیون قطار هر ماهانه هزینه جمع

 73/1 84/1 تومان( )میلیون کیلومتر هر در قطار هر ماهیانه هزینه

 15/72 71/76 تومان( )هزار ومترلیک هر در قطار هر روزانه نهیهز
 

  



   

 

 

  

 19 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 برداريبهره و ساخت زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 1410با در نظر گرفتن تقاضای سال  1400 سال قطار شهری به قیمت هزینه هر مسافر در خطوط -10-11جدول 

 شماره خط

 مسافران تعداد

 روزانه

(𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) 

 تعداد ناوگان نهایی

(𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) 

 کیلومتر -نقلیهوسیله

 (𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙روز ) در یک

 قطارشده یک کیلومتر طی

 در یک روز
(𝐿

𝑏
) 

 کی در خط کل نهیهز

 (تومان ونیلیم) روز

(𝐶𝑘) 

هزینه هر 

 مسافر

 )تومان(

متوسط طول روزانه 

طی شده توسط یک 

 مسافر

هزینه به ازای یک 

)تومان(کیلومتر   

1 225,476 30 9,459 315 558 2,500 254/6 400 

2 550,218 26 7,747 298 770 1,400 01/5  280 

3 615,569 44 13,557 308 1,144 1,900 816/6  280 

4 459,598 27 8,219 304 631 1,400 275/6  220 

 

 1410با در نظر گرفتن تقاضای سال  1400 سال به قیمت شهری قطار خطوط کرایه -11-11 جدول

خط نام تومان() نهیهز %100 احتساب با  )تومان( هزینه %50 احتساب با  )تومان( هزینه %33 احتساب با   

یشهر قطار 1 خط  500،2  250،1  850 

یشهر قطار 2 خط  1،400 700 450 

یشهر قطار 3 خط  900،1  950 650 

یشهر قطار 4 خط  400،1  700 450 



   

 

 

  

 20 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 
 اختس زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه

 برداريبهره و
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 تاکسی کرایه برآورد -11-1-3

 یبرا مناسب درآمد و هانهیهز اساس بر ،یتاکس دستگاه کی اصلی هاینهیهز یبررس از پس بخش نیا در

 .دشویم نییتع یتاکس هیکرا راننده،

 شهری یتاکس سیستم مشخصات -11-1-3-1

 یتاکس دستگاه هر نیسرنش متوسط (1

 کهآن رایب سپس و شدهمحاسبه تاکسی دستگاه کی روزانه نهیهز ابتدا تاکسی، کرایه نرخ تعیین برای

 دست هب تاکسی روزانه سرنشین متوسط است الزم شود، مشخص سرنشین نفر هر یازا به تاکسی روزانه نههزی

 است. نفر 6/2 تاکسی یک سرنشینان تعداد متوسط مشهد، ونقلحمل جامع طرح مطالعات براساس آید.

 .شد خواهد نفر 6/1 تاکسی هر سافرانم تعداد راننده،عنوان  به نفر 1 حذف با ،بنابراین

 یتاکس دستگاه هر روزانه شیمایپ متوسط (2

 در یرانیتاکس ستمیس توسط شدهانجام یسفرها تعداد 1410 سال در سفر تقاضای مدل نتایج اساس بر

 طول متوسط ،مدل نیا به مربوط اطالعات به توجه با که بود خواهد سفر 737،861 برابر سال این از روز کی

 بود. خواهد 12-11 جدول مطابق روز هر در تاکسی دستگاه هر پیمایش متوسط و سفرها این
 

 1410 سال در مشهد شهر تاکسی دستگاه هر مشخصات -12-11 جدول

 737،861 1410 سال در تاکسیرانی سیستم توسط هشدانجام روزانه سفر -نفر تعداد

 6/1 تاکسی دستگاه هر سرنشین تعداد متوسط

 5 )کیلومتر( تاکسی توسط شدهانجام سفرهای مسافت متوسط

 207 )کیلومتر( تاکسی دستگاه هر روزانه پیمایش متوسط

 132 ساعته( 7) کاری شیفت هر در تاکسی دستگاه هر پیمایش متوسط
 

  کاری روزهای دتعدا (3

 سال کی مدت در ...( و تصادفات عوارض، مه،یب نهیهز )مانند یتاکس یهانهیهز اکثر کهنیا به توجه با

 یهانهیهز میتقس از تا شود نییتع سال هر یکار یروزها تعداد که است الزم ابتدا است، گیریاندازه قابل

 ،1410 سال برای کاری روزهای تعداد .دنمو نییتع را هروزان یهانهیهز بتوان یکار یروزها تعداد بر انهیسال

 اب روز تعداد این و شده محسوب کاری روز هاپنجشنبه که است ذکر شایان .شودمی گرفته نظر در روز 288

 است. شده محاسبه کار قانون اساس بر مرخصی روز 2 گرفتن نظر در



   

 

 

  

 21 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 
 اختس زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه

 برداريبهره و
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 تاکسی کرایه نرخ تعیین -11-1-3-2

 ابتدا روش این در شود.می استفاده هزینه تعیین روش از تاکسی کرایه نرخ محاسبه برای مطالعات این در

 فادهاست با سپس شود.می محاسبه راننده و نقلیهوسیله به مربوط یهاهزینه شامل که تاکسی روز یک یهاهزینه

 در مسافر هر یازا به کرایه (6-11) رابطه از استفاده با و روز طی در مسافر هر ازای به کرایه (5-11) رابطه از

  .شودمی محاسبه کیلومتر هر

(11-5) 𝐶𝐿 =
𝐶𝑑

𝑁𝑂
 

(11-6) 𝐹𝑝 =
𝐶𝐿

𝐿
 

 آن: در که

𝐶𝐿: سرنشین هر ازای به روز یک در عملیاتی هزینه، 

𝐶𝑑: نقلیهوسیله یک برای روز یک عملیاتی هزینه، 

𝑁𝑂: روزانه، سرنشینان تعداد متوسط 

𝐹𝑝: کیلومتر، هر در مسافر هر کرایه 

L: روز یک در تاکسی هر توسط شدهطی طول متوسط. 

 

 :است زیر اصلی بخش دو دهندهپوشش تاکسی روز یک به مربوط یهاهزینه دهندهتشکیل واملع

 :وسیله یهاهزینه -1

 نگهداری و کارکرد یهاهزینه -

 وسیله بیمه -

 سالیانه عوارض -

 فنی معاینه -

 وسیله کاستهال -

 سوخت هزینه -

 :راننده یهاهزینه -2

 راننده دستمزد -

 (کارافتادگی از و فوت ،بازنشستگی) اجتماعی تأمین بیمه -



   

 

 

  

 22 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 
 اختس زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه

 برداريبهره و
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 تعمیرات ایام مزد -

 خدمت خرید و مرخصی -

 عیدی و پاداش -

 بیماری ایام مزد -

 کاری تعطیل -

 کاری جمعه -

 کارگری بن -

 ناهار هزینه کمک -

 .[1] کار لباس هزینه -

 ههزین به مربوط مورد اولین گیرد.می قرار بررسی مورد ناوگان به مربوط اصلی هایهزینه بخش این در

 یبرا ،دهیسیسرو مدت طول در که است ییهانهیهز یتمام شامل هزینه نای است. تاکسی نگهداری و تعمیر

 ترینمهم 13-11 جدول در .دینما نیتأم هیکرا محل از را هانهیهز نیا دیبا راننده و دشویم جادیا هینقللهیوس

 دینما ضیتعو ای هیته دیبا مرتب طوربه خود دهیسیسرو زمان در یتاکس دستگاه کی که یاقالم تریناصلی و

 یک عنوان به پژو خودرو ایبر هاآن نهیهز و دارند مجدد ضیتعو به ازین قطعات نیا که مانیز مدت همراه به

 این گزارشات سری 5 بند بر مبتنی محاسبات که است ذکر شایان است. شدهارایه  تاکسی معادل خودرو

  .شود روزرسانی به 1400 سال یبرا ینترنتیا یهافروشگاه و موجود وضع به توجه با هانهیهز که است مطالعات

ترین مواردی است که باید در محاسبات مربوط به کرایه مدنظر قرار بگیرد. با هزینه سوخت یکی از مهم

لیتر و میزان مصرف سوخت  12.8دریافت شده میزان مصرف بنزین تاکسی در داخل شهر  اطالعات به توجه

یستاک به شده داده اختصاص نیبنز هیسهم گرفتن نظر در با. کیلومتر است 100متر مکعب در هر  43.6گاز 

 نهیهز و زانیم ،1400 سال در تومان برای هر مترمکعب سوخت گاز 650و قیمت  تومان 1،500 متیق به ها

 است. شده آورده 14-11 جدول در مشهد شهر یهایتاکس روزانه و ساالنه یمصرف سوخت

 

  



   

 

 

  

 23 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 
 اختس زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه

 برداريبهره و
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 1400 سال برای کارکرد زمانمدت کیتفک به یتاکس ینگهدار و ریتعم یهانهیهز فهرست -13-11 جدول

 موضوع

  زمانمدت
 تعمیر تعویض/

 دفعات تعداد
  تعویض 

 سال در

 قطعه هزینه
 تومان( )هزار

 اجرت هزینه
 تومان( هزار)

 هزینه جمع
 تومان( )هزار

 سال هر در هزینه
 زمانمدت تومان( )هزار

 تعویض
 کیلومتراژ
 تعویض

 1،368 228 28 200 6 10،000  موتور روغن

 196 98 28 70 2 40،000  گیربکس روغن

 180 30 - 30 6 10،000  روغن فیلتر

 8،496 28 - 28 12 5،000  هوا فیلتر

 150 25 - 25 6 10،000  ینبنز فیلتر

 20 10 - 10 2 30،000  کابین هوای فیلتر

 5،656 2،828 28 2،800 2 45،000  الستیک حلقه چهار

 556 278 28 250 2 30،000  وایر و شمع

 656 328 28 300 2 30،000  جلو لنت

 418 209 49 160 2 30،000  عقب لنت

 1،626 1،626 126 1،500 1 70،000  کالچ صفحه و دیسک

 282 141 21 120 2 30،000  پروانه تسمه

 222 222 70 152 1 70،000  تایم تسمه

 360 30 0 30 12  بار 1 ماه هر کامل شستشوی

 1،424 712 112 600 2 45،000  بندی جلو

 13،447 مجموع
 

 1400 سال در هاتاکسی یمصرف سوخت هزینه -14-11 جدول
 مقدار عنوان

 207 روز کی در یتاکس هر توسط شده یط لومتریک -نقلیهلهیوس

 8/12 (تری)ل لومتریک 100 هر در بنزین سوخت مصرف زانیم

 6/43 (تریل) لومتریک 100 هر در CNG سوخت مصرف زانیم

 13200 (تومان) یتاکس دستگاه هر یمصرف روزانه بنزین سوخت هزینه

 4700 (تومان) یتاکس دستگاه هر یمصرف روزانه گاز سوخت هزینه
 17900 )تومان( تاکسی دستگاه هر مصرفی روزانه سوخت هزینه

 

 

 ظرمدن باید که است دیگری موارد استهالک، و فنی معاینه عوارض، و بیمه هزینه شد، عنوان که طورهمان

 فنی معاینه باید باریک ماه شش هر اینکه به توجه با دهد.می نشان را هاآن مقادیر 15-11 جدول و بگیرد قرار

 محاسبه منظوربه همچنین است. تومان هزار 47 حدود 1400 سال در فنی معاینه بار هر هزینه ،شود انجام

 فرض اولیه رزشا نصف اسقاط ارزش و سال 12 حدود هاآن مفید عمر تاکسی دستگاه هر سالیانه استهالک

 .است شده



   

 

 

  

 24 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 
 اختس زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه

 برداريبهره و
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 1400 سال در هاتاکسی استهالک و فنی معاینه عوارض، بیمه، هزینه -15-11 جدول

 مقدار عنوان

 3 تومان( )میلیون شهر در خودرو یک عوارض و بیمه سالیانه هزینه

 94 (تومان هزار) سال رد بار 2 -تاکسی فنی معاینه سالیانه هزینه

 12 تاکسی دستگاه یک مفید عمر

 124 (تومان میلیون) تاکسی دستگاه یک خرید ارزش

 62 (تومان میلیون) تاکسی دستگاه هر اسقاط ارزش

 5 (تومان میلیون) تاکسی سالیانه استهالک هزینه
 

 هرانند برای کار وزارت قوانین با مطابق را الزم درآمد که باشد نوعیبه باید کرایه محاسبات همچنین،

 دسته در شهریدرون هایراننده کار، وزارت در شدهانجام شغلی بندیطبقه به توجه با نماید. فراهم تاکسی

 آن تبعی های دستورالعمل و 1400سال دستمزد حداقل بخشنامه یمبنا بر گیرند.می قرار 7 شماره شغلی

 و دستمزد حداقل میزان اجتماعی( رفاه و کار تعاون، وزیر 27/12/1399 مورخ 251193 شماره )بخشنامه

 این که است ذکر شایان است. شده آورده 16-11 جدول در که شد محاسبه 1400 سال برای هاراننده مزایای

 یک برای تجمیعی سنوات پایه و روزانه مزد حداقل برای کار وزارت توسط شده منتشر جدول اساس بر عدد

 هزینه کمک اوالد، حق چون مزایایی حقوق، پایه بر عالوه جدول این در است. ساله 15 کار سابقه با راننده

 است. شده گرفته نظر در ماه در روز 5/2 مرخصی و سنوات و پاداش و عیدی مسکن، حق مصرفی، اقالم ماهانه

 نیز هزینه این که نمایند پرداخت را خود بیمه حق از درصد 50 یستبامی رانندگان قانون، طبق این بر عالوه

 است. شده گرفته نظر در رانندگان حقوق حداقل در
 

 1400 سال در تاکسی هایراننده ماهانه دستمزد حداقل -16-11 جدول

 )تومان( مبلغ موضوع

000864،3، سابقه سال 15 با ماهانه حقوق هیاپ و یعیتجم سنوات هیپا  

 531،099 فرزند( )دو ماهانه اوالد حق

 600،000 خانوار مصرفی اقالم ماهانه هزینه کمک

 450،000 ماهانه مسکن حق

 450،413 ماه( در دستمزد روز 5 )معادل پاداش و یدیع

 225،206 ماه در روز 2.5 مرخصی

 407،619 دولت سهم درصد 50 -شهریدرون رانندگان -اعیاجتم نیتأم بیمه ماهانه هزینه

337،528،6 ماهانه درآمد متوسط  
 

 رایهک تاکسی، هر روزانه پیمایش متوسط و سرنشین ضریب به توجه با و شده عنوان هایهزینه جمع با



   

 

 

  

 25 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 
 اختس زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه

 برداريبهره و
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 شده آورده هاهزینه روزانه مقادیر 17-11 جدول در که است محاسبه قابل کیلومتر -نفر هر ازای به تاکسی

 باید 1400 سال برای مشهد شهر در تاکسی هر حداقلی کرایه میزان شودمی مشاهده که طورهمان است.

 باشد. مسافر هر برای کیلومتر هر ازای به تومان 1،100 حدود
 

 

 کیلومتر-نفر هر ازای به مشهد شهر تاکسی کرایه -17-11 جدول

 )تومان( مبلغ موضوع

 17،900 سوخت روزانه هزینه

 45،000 نگهداری و تعمیر روزانه هزینه

 10،400 فنی معاینه عوارض، بیمه، روزانه هزینه

 17،000 استهالک روزانه هزینه

 272،000 راننده روزانه درآمد

 352،000 هروزان هایهزینه مجموع

 60/1 تاکسی سرنشین متوسط

 207 کیلومتر -تاکسی دستگاه هر روزانه پیمایش متوسط

 1،100  کیلومتر -نفر هر ازای به تاکسی کرایه
 

 شده(تمام قیمت و کرایه )اختالف موردنیاز یارانه میزان برآورد -11-2

 شافزای آن مطلوبیت تا است دولت حمایت نیازمند سوددهی، عدم دلیل به همگانی ونقلحمل سیستم

 ناوگان زا استفاده زهیانگ جادیا یبرا دیگر، عبارتی به شود.می محقق آن به یارانهارایه  طریق از مورد این که یابد

 جادیا ورمنظبه است. یاقتصاد یهازهیانگ جادیا به ازین ،یکیزیف یهاتیجذاب جادیا بر عالوه ،همگانی ونقلحمل

یم راینبناب ؛باشد یخصوص ونقلحمل سیستم از کمتر یستیبا همگانی ونقلحمل هزینه ،یقتصادا زهیانگ

 هیکرا تا شود نیتأم ارانهی عنوان به شهرداری یا دولت توسط همگانی ونقلحمل متوسط نهیهز از یبخش ستیبا

 موادی اصالح قانون 90 ماده مطابق .[3] یابد اهشک شهروندان توسط همگانی ونقلحمل ناوگان به یپرداخت

 کلی هایسیاست اجرای و ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی توسعه چهارم برنامه قانون از

 مشمول هایبنگاه خدمات یا کاالها فروش قیمت دلیل هر به دولت چنانچه ،اساسی قانون چهارم و چهل اصل

 است مکلف دولت کند، تکلیف بازار قیمت از کمتر قیمتی به را خصوصی بخش هایبنگاه سایر یا واگذاری

 رداختپ اجرا سال در دولت منابع و اعتبارات محل از و تعیین را شده تمام هزینه و تکلیفی قیمت اوتالتفمابه

 .[4] کند

 شود:می گرفته نظر در سناریو سه بخش این در ها،کرایه برآورد از پس

 شوند، دریافت مسافران از یارانه و التفاوتمابه بدون شده برآورد هایکرایه (1)



   

 

 

  

 26 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 
 اختس زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه

 برداريبهره و
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 دریافت مسافر از شده محاسبه کرایه درصد 50 همگانی، ونقلحمل از استفاده در انگیزه ایجاد منظوربه (2)

 شود، پرداخت شهرداری یا دولت توسط یارانه قالب در باقیمانده درصد 50 و شده

 دریافت مسافر از شده محاسبه کرایه درصد 33 همگانی، ونقلحمل از استفاده در گیزهان ایجاد منظوربه (3)

 شود. پرداخت شهرداری یا دولت توسط یارانه قالب در باقیمانده درصد 67 و شده

 لی،ری شامل پیشنهادی همگانی ونقلحمل خطوط در مختلف سناریوهای یارانه میزان به مربوط محاسبات

  است. شده آورده 20-11 جدول تا 18-11 جدول در ترتیب به معمولی توبوسا و تندرو اتوبوس
 

 1410ی سال با در نظر گرفتن تقاضا 1400 سال به قیمت شهری قطار خطوط در یارانه و کرایه یزانم -18-11 جدول 

خط شماره  
تومان() نهیهز %100 احتساب با )تومان( هزینه %50 احتساب با  )تومان( هزینه %33 احتساب با   

کرایه میزان یارانه میزان  کرایه میزان  یارانه میزان  کرایه میزان  یارانه میزان   

1 500،2  0 250،1  250،1  850 1،650 

2 1،400 0 700 700 450 950 

3 900،1  0 950 950 650 1،250 

4 400،1  0 700 700 450 950 
 

 1410با در نظر گرفتن تقاضای سال  1400 سال به قیمت تندرو اتوبوس خطوط در یارانه و کرایه میزان -19-11 جدول

 شماره خط
تومان() نهیهز %100 احتساب با ان()توم هزینه %50 احتساب با  )تومان( هزینه %33 احتساب با   

کرایه میزان یارانه میزان  کرایه میزان  یارانه میزان  کرایه میزان  یارانه میزان   

1 800 0 400 400 250 550 

2 1000 0 500 500 350 650 

3 1000 0 500 500 350 650 

4 1200 0 600 600 400 800 

5 900 0 450 450 300 600 

6 1000 0 500 500 503  650 
 

 1400 سال در معمولی اتوبوس خطوط از تعدادی در یارانه و کرایه میزان -20-11 جدول

 خط کد و نام
 )تومان( هزینه %33 احتساب با )تومان( هزینه %50 احتساب با تومان() نهیهز %100 احتساب با

 یارانه میزان کرایه میزان یارانه میزان کرایه میزان هیاران میزان کرایه میزان

2 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

3 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

7 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

12 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

13 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

13.1 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 



   

 

 

  

 27 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 
 اختس زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه

 برداريبهره و
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 1400 سال در معمولی اتوبوس خطوط از تعدادی در یارانه و کرایه میزان -20-11 جدول

 خط کد و نام
 )تومان( هزینه %33 احتساب با )تومان( هزینه %50 احتساب با تومان() نهیهز %100 احتساب با

 یارانه میزان کرایه میزان یارانه میزان کرایه میزان هیاران میزان کرایه میزان

14 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

14.1 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

15 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

16.1 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

17 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

18.1 4،300 0 2،150 2،150 1،500 2،800 

19 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

21 1،600 0 800 800 600 1،000 

22 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

22.2 4،400 0 2،200 2،200 1،500 2،900 

23 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

24 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

26 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

27 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

28 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

28.1 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

30 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

31 3،400 0 1،700 1،700 1،200 2،200 

32 1،300 0 650 650 500 800 

33 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

34 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

35 1،200 0 600 600 400 800 

37 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

37.1 1،000 0 500 500 400 600 

39 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

40 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

41 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

42 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

45 1،400 0 700 700 500 900 

47 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

51 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

53 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

55 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 



   

 

 

  

 28 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 
 اختس زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه

 برداريبهره و
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 1400 سال در معمولی اتوبوس خطوط از تعدادی در یارانه و کرایه میزان -20-11 جدول

 خط کد و نام
 )تومان( هزینه %33 احتساب با )تومان( هزینه %50 احتساب با تومان() نهیهز %100 احتساب با

 یارانه میزان کرایه میزان یارانه میزان کرایه میزان هیاران میزان کرایه میزان

56 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

57 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

58 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

59 1،000 0 500 500 400 600 

61 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

62 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

63 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

68 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

70 2،100 0 1،050 1،050 700 1،400 

72 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

76 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

78 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

80 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

81 1،400 0 700 700 500 900 

82 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

83 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

85 2،200 0 1،100 1،100 800 1،400 

86 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

88 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

92 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

93 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

94 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

94.1 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

95 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

96 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

97 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

98 2،200 0 1،100 1،100 800 1،400 

98.1 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

99 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

100 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

111 2،900 0 1،450 1،450 1،000 1،900 

121 5،400 0 2،700 2،700 1،800 3،600 

203 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 



   

 

 

  

 29 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 
 اختس زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه

 برداريبهره و
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 1400 سال در معمولی اتوبوس خطوط از تعدادی در یارانه و کرایه میزان -20-11 جدول

 خط کد و نام
 )تومان( هزینه %33 احتساب با )تومان( هزینه %50 احتساب با تومان() نهیهز %100 احتساب با

 یارانه میزان کرایه میزان یارانه میزان کرایه میزان هیاران میزان کرایه میزان

206 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

207 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

207.1 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

210 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

302 5،500 0 2،750 2،750 1،900 3،600 

303 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

304 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

305 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

306 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

307 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

501 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

502 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

503 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

505 4،600 0 2،300 2،300 1،600 3،000 

506 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

701 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

701.1 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

702 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

704 3،600 0 1،800 1،800 1،200 2،400 

1020 1،900 0 950 950 700 1،200 

1034 2،000 0 1،000 1،000 700 1،300 

1043 1،100 0 550 550 400 700 

1051 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

1057 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

1060 1،100 0 550 550 400 700 

1093 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

1094 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

1096 2،200 0 1،100 1،100 800 1،400 

1506 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 
*1012 2،500 0 1،250 1،250 850 1،650 

 

 است. مطالعه این پیشین بندهای هایگزارش در پیشنهادی mass12 خط همان 1012 خط *:

 



   

 

 

  

 30 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 
 اختس زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه

 برداريبهره و
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 فروش )اجاره/ مصوب هایدستورالعمل مطابق خطوط سازیخصوصی مناسب روش پیشنهاد -11-3

 ها(کرایه آزادسازی ایستگاه، خط/

 کهاچر شود.می محسوب توسعه اقتصاد و ونقلحمل اصلی مباحث از یکی ونقلحمل بخش در گذاریسرمایه

 اما ؛ددار فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه نظر از مثبتی نتایج ونقلحمل بخش در ریگذاسرمایه هرگونه

 نیازمند همگانی ونقلحمل بخش در خصوصهب ونقلحمل زیربنایی سیساتات نگهداری و ایجاد آنجاکه از

 بوده انگیزثبح همواره همگانی ونقلحمل ویژههب ونقلحمل بخش در گذاریسرمایه است، کالن گذاریسرمایه

 مسئولیت امروز شرایط در است. شده متفاوتی برخوردهای آن با سیاسی -اقتصادی گوناگون هاینظام در و

 اگرچه آن در غیردولتی هایبخش مشارکت و گرفته عهدهبر هادولت را ونقلحمل بخش در گذاریسرمایه عمده

 هایزیرساخت توسعه برای فزاینده نیازهای به جهتو با اما دهد،نمی اختصاص خود به را ایمالحظه قابل سهم

 بخش مشارکت صعودی سیر ،عمومی( بخش مالی )منابع دولتی اعتبار و بودجه کمبود و ونقلحمل بخش

 یادآور را سمت این به حرکت ضرورت جهان نقاط همه در ونقلحمل زیربنایی هایطرح اجرای در خصوصی

 مراهه به را بخش این هایسرمایه از بهینه یاستفاده و یاقتصاد ثبتم امدهاییپ آن حیصح اجرای که شودمی

 .داشت خواهد

 وسیعی طور به 1980 دهه از آن کاربرد که است اقتصادی مطالعات در جدید مفاهیم از یکی سازیخصوصی

 صوصیخ بخش به دولت از هابنگاه مالکیت انتقال به محدود، معنای یک در سازیخصوصی است. یافته گسترش

 زا اقتصادی هایفعالیت واگذاری نوع هر شامل را سازیخصوصی توانمی تروسیع معنای در اما شود؛می اطالق

 یا امتیاز حق واگذاری نظیر مواردی که دانست آن( بدون یا مالکیت انتقال )با خصوصی بخش به دولت

  گیرد.می قرار زمره این در پیمانکاری

 و وظایف کاهش عمومی، هایهزینه کاهش است. کارایی افزایش سازی،خصوصی هدف و علت مهمترین

 خارجی مطالعات آیند.می شمار به سازیخصوصی منافع از کنندگاناستفاده منافع نیتأم و دولت کارایی افزایش

 کارایی بر شهریدرون همگانی ونقلحمل سامانه خدمات سازیخصوصی ثیرات ارزیابی خصوص در متعددی

 مقایسه به 1نامبال و روسدی .است سازیخصوصی بهتر کارایی و عملکرد از حاکی نتایج که است دهش انجام

 طور به هک شد مشخص ها،هزینه مقایسه با پرداختند. اسپانیا در خصوصی و دولتی اتوبوسی ونقلحمل کارایی

 2ویتون .[5]اندشتهدا خصوصی هایشرکت به نسبت تریپایین عملکرد سطح دولتی، هایشرکت میانگین،

                                                   
1 De Rus and Nombela 

2 Viton 
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 ایاالت در مدیریتی مختلف هایشیوه با را خصوصی و دولتی اتوبوسی ونقلحمل هایسیستم خدمات کارایی

 .[6] دش داده تشخیص یکسان دولتی، و خصوصی بنگاه دو هر کارایی وی، نتایج اساس بر نمود. بررسی متحده

 نشان نتایج داد. قرار ارزیابی مورد را استرالیا ملبورن شهر در اتوبوسرانی خدمات سازیخصوصی نتایج 1استنلی

 این است. دولتی بخش عرضه از ترهزینه کم نوعا  خصوصی، بخش توسط اتوبوسرانی خدمات عرضه دادند

 .[7] است بوده خصوصی بخش به خطوط ترینبازده کم واگذاری وجود با هزینه کارایی در افزایش

 ونقلحمل هایسیستم سازیخصوصی به مربوط قوانین -11-3-1

 از اعم اقتصادی هایبخش تمام فراگیر مشارکت و حضور با کشور ساله 20 اندازچشم سند اهداف تحقق

 خوبی به نیز اساسی قانون 44 اصل کلی هایسیاست در مهم این است. پذیرامکان تعاونی و خصوصی دولتی،

 هایسیاست مسائل رفع جهت اقتصادی انقالب منزله به 44 اصل کلی هاییاستس ابالغ است. شده مشاهده

 رد مهم هایاهرم از یکی است. داشته بر در را سازیخصوصی روند رونق که است بوده محوریدولت بر مبتنی

 ضوابط و هانامهآیین قوانین، بحث شهری،درون ونقلحمل هایسیستم سازیخصوصی فرآیند شدن اجرایی

  است. حوزه این در خصوصی بخش مشارکت با مرتبط

 شهرها در عمومی اتوبوسرانی شرکت تاسیس قانون 

 الس در و اتوبوس برای بار اولین آن وضع بهبود برای خصوصی بخش به ونقلحمل هایسیستم واگذاری

 "شهرها در عمومی اتوبوسرانی شرکت تأسیس قانون" واحد مادة روی بر اصالحاتی طی .شد مطرح 1351

 است: شرح بدین آن مضمون که شد، اضافه ماده آن تبصرة 12 به تبصره یک 1331 مصوب

 رد مسافر انتقال و نقل و اتوبوسرانی وضع بهبود ای بر اقتضا صورت در توانندمی هاشهرداری -13 تبصره

 هرش انجمن تصویب به هک شرایطی با را اتوبوسرانی خطوط از بخشی یا تمام برداریبهره شهر هر حومه و داخل

 وصیخص بخش به شهرداری معامالت نامهآیین رعایت و شهرها ساکنین صالح و صرفه به توجه با و رسید خواهد

 مساوی رایطش با اندداشته اتوبوسرانی پروانه تبصره این تصویب تاریخ در که کسانی مورد این در کنند. واگذار

 دارند. تقدم حق

 1385 لسا در کشور بودجه قانون 

 ونقلحمل هایسامانه ساختار اجرایی دستورالعمل در وزیران هیأت گرفته صورت هایبررسی اساس بر

                                                   
1 Stanely 
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 تقسیم ضمن کشور، 1385 سال بودجه قانون 13 تبصره موضوع شهریدرون ونقلحمل ساماندهی و همگانی

 وباتمص از یکی که است هنمود تصویب ترافیک و ونقلحمل وضع برای نظر مورد تدابیر گروه، شش به شهرها

 است: شرح این به مذکور دستورالعمل

 اتوبوسرانی جدید ناوگان ویژه به و موجود اتوبوسرانی خطوط درصد( 30) درصد سی حداقل واگذاری -

 خصوصی، و تعاونی هایبخش به

 و نو تاکسی و بوسرانیدیمی و بوسرانیمینی و اتوبوسرانی خصوصی و تعاونی هایشرکت ایجاد -

 ها،آن به گازسوز جدید ناوگان واگذاری با شهری تاکسیرانی

 خدماتارایه  برای تعاونی و خصوصی تاکسیرانی و ون تاکسی هایشرکت به جدید مجوز اعطای -

 مقاصد، و مبادی بین شده ریزیبرنامه شهریدرون گروهی سفر و همپایی

 راهی. و واریس تاکسی جای به مسافر پر ثابت خطوط در ون تاکسی از استفاده -

 بخش به شهری حومه و شهری اتوبوسرانی خطوط از برداریبهره و اتوبوس واگذاری دستورالعمل 

 (1385 )مصوب خصوصی

 است: شرح بدین فوق دستورالعمل

 است: شده تعریف ذیل در روندمی کار به اختصار به دستورالعمل این در که عبارات برخی -1 ماده

 کشور. شهرهای ترافیک هنگیهما عالی شورای شورایعالی:

 کشور. هایدهیاری و هاشهرداری سازمان سازمان:

 نظر زیر مصوب، اساسنامه با ایحومه و شهری اتوبوسرانی واحد شرکت یا اتوبوسرانی سازمان اتوبوسرانی:

 ناوگان توسط عمومی ونقلحمل خدماتارایه  کنترل و نظارت هدایت، مسئولیت و است شهرها شهرداری

 دارد. عهده بر را شهرها در بوسرانیاتو

 کشور. شهری هایاتوبوسرانی اتحادیه اتحادیه:

 درجمن شرایط نیز و مربوط دستورالعمل اساس بر که است حقیقی یا حقوقی اشخاص غیردولتی: بخش -

 رهاهش در مسافر عمومی ونقلحمل خدماتارایه  به نسبت اتوبوسرانی نظر زیر دستورالعمل، این دوم فصل در

 از )بعد برداربهره و خط( و اتوبوس واگذاری از )قبل متقاضی هاینام به که نمایندمی اقدام هاآن حومه و

 شود.می خوانده خط( و اتوبوس واگذاری

 دارند: برعهده را زیر گانهسه وظایف و شده تشکیل سازمان در فنی هایکمیته فنی: هایکمیته



   

 

 

  

 33 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 
 اختس زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه

 برداريبهره و
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 سفارش( )کمیته دهیسفارش الف(

 تحویل( )کمیته گیریتحویل ب(

 عملیات( )کمیته برداریبهره عملیات پایش و نظارت ج(

 ثبت اداره در شده ثبت شماره با شرکت دارای بایستی تعاونی( و )خصوصی حقوقی متقاضی -2 ماده

 باشد. مسافر ونقلحمل خدماتارایه  فعالیت موضوع با هاشرکت

 سهامداران و شرکاء همچنین و دولت کارکنان به اشتغال و اریبردبهره گذاری،سرمایه هرگونه -3 ماده

 در خدمت به که مادام اتوبوسرانی هایسازمان یا هاشرکت و هاشهرداری دولت، به وابسته هایشرکت

 .است ممنوع دارند اشتغال مربوط هایدستگاه

 حقوقی و حقیقی اشخاص طتوس اتوبوسرانی خطوط و اتوبوس از برداریبهره و اتوبوس واگذاری -4 ماده

 :است غیردولتی بخش رانندگان و کارکنان برای ذیل شرایط رعایت مستلزم

 سن سال 23 حداقل داشتن -

 دیپلم حداقل و مرتبط کاردانش یا ایحرفه و فنی دیپلم یا کاردانی گواهی داشتن -

 عمومی وظیفه خدمت از معافیت یا خدمت پایان برگ داشتن -

 و یاستثنای شرایط در و سال دو االمکانحتی که رانندگان برای رانندگی تبرمع گواهینامه بودن دارا -

 اب رانندگی صالحیت گواهی اخذ به موفق و گذشته آن دریافت تاریخ از سال 1 حداقل راننده کمبود

 .اندشده اتوبوسرانی از اتوبوس

 تاهل داشتن -

 ایران اسالمی جمهوری تابعیت -

 پیشینه سوء نداشتن -

 اخالقی فساد هب اشتهار عدم -

 الکلی مشروبات و مخدر مواد به اعتیاد عدم و فکری و بدنی صحت گواهیارایه  -

 اسالمی شئونات رعایت به التزام -

 دیگر شغل نداشتن -

 غیردولتی بخش به اتوبوس واگذاری الف(

 شود،می اعالم کشور وزارت توسط هااتوبوسرانی به واگذاری جدید هایاتوبوس نوع و تعداد -5 ماده
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 در مندرج شرایط رعایت با را خطوط %30 و تحویلی هایاتوبوس از %60حداقل هستند موظف هااتوبوسرانی

 نمایند. واگذار غیردولتی متقاضیان به مرتبط، مقررات و قوانین

 توبوسا قیمت از متقاضی سهم میزان تعیین در غیردولتی، متقاضیان به نو هایاتوبوس واگذاری در -6 ماده

 مربوطه مصوبه اساس بر 1385 سال در آن )میزان است کشور وزارت به مربوطه ابالغی نامهویبتص مالک

 .شودمی پرداخت سازمان وجه در که است( هشد تعیین اتوبوس قیمت % 5/17

 مندرج شرایط اساس بر غیردولتی، متقاضیان به هااتوبوسرانی ملکی هایاتوبوس واگذاری چگونگی -7 ماده

 .است نامهآیین این در

 بر واگذاری نحوه و هااتوبوسرانی واگذاری قابل و موجود ملکی هایاتوبوس نوع و قیمت تعداد، -1 تبصره

 .شودمی تعیین سازمان یا شرکت شورای و مجمع مدیره،هیئت تصویب اساس

 ربوط،م وبوسرانیات معامالتی و مالی نامهآئین رعایت هااتوبوسرانی ملکی هایاتوبوس واگذاری در -2 تبصره

 نامهینآی است، نرسیده تصویب به اتوبوسرانی برای خاصی معامالتی و مالی نامهآیین کهزمانی تا و است الزامی

 این 6 ماده رعایت راستای در است موظف اتوبوسرانی بود. خواهد عمل مالک شهرداری معامالتی و مالی

 دستورالعمل این 6 ماده در که مقرر سهم خصوصی، بخش هب واگذاری مورد ملکی هایاتوبوس برای دستورالعمل

 .شودمی کسر تعهد دوران برای دولت تسهیالت یارانه بابت از مابقی و اخذ متقاضی از را دشومی تعیین

 هایاتوبوس واگذاری به مجاز غیردولتی، بخش به ملکی هایاتوبوس واگذاری در هااتوبوسرانی -3 تبصره

 .نیستند غیردولتی بخش متقاضیان به مفید مرع سال 7 باالی ملکی

 غیردولتی، بخش متقاضیان به مفید عمر سال 7 زیر ملکی هایاتوبوس واگذاری خصوص در -4 تبصره

 نیف کمیته تائید به منوط تولید تاریخ از اتوبوس فعالیت سال 10 از پس فوق هایاتوبوس برداریبهره امکان

 .است شده یاد هایاتوبوس زا برداریبهره امکان در عملیاتی

 به نامهآئین این اساس بر غیردولتی بخش به اتوبوسرانی خطوط برداریبهره و اتوبوس واگذاری -8 ماده

 رعایت خطوط و اتوبوس واگذاری در را ذیل هایاولویت یکسان شرایط در اتوبوسرانی گیرد.می صورت متقاضیان

 نماید:می

 انمتقاضی به نسبت واگذاری اولویت در حقوقی متقاضیان بوسرانی،اتو خطوط و اتوبوس واگذاری در -1

 .هستند حقیقی

 .است تعاونی بخش با اولویت حقوقی متقاضیان به واگذاری در -2

 شوندمی تعدیل که شهرداری و اتوبوسرانی شرایط واجد رانندگان و کارکنان حقیقی، متقاضیان برای -3
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 ارند.د را اولویت باالترین شده، تعدیل نیروهای از شکلمت هایتعاونی است بدیهی .هستند اولویت در

 نباشند. شغل دارای تقاضا زمان در که ایثارگران و آزادگان جانبازان، شهدا، معظم هایخانواده -4

 تعداد کل از برداریبهره تقاضای که است متقاضیانی با اولویت متقاضیان، به خطوط واگذاری در -تبصره

 ولتیغیرد بخش توسط اتوبوس متقاضیان تعداد صورتیکه در دارند. را خط آن رد شده تعیین اتوبوس سقف

 شد. خواهد واگذار بتدریج خط آن از برداریبهره باشد، کمتر
 

 غیردولتی بخش توسط اتوبوسرانی خطوط و اتوبوس از برداریبهره ب(

 کاستهال محل از اندفتهگر تحویل هااتوبوسرانی از نو اتوبوس که غیردولتی بخش متقاضیان -10 ماده

 مسافر عمومی ونقلحمل خدماتارایه  به مکلف اتوبوس دستگاه هر برای دولت اختصاصی هاییارانه

 .هستند نماید،می اعالم اتوبوسرانی که خطوطی در سال 10 مدت به شهریدرون

 با اندهگرفت حویلت هااتوبوسرانی ملکی هایاتوبوس از که غیردولتی بخش متقاضیان خصوص در -1 تبصره

 خدماتارایه  برای غیردولتی بخش متقاضیان تعهد دوران ها،اتوبوس از برداریبهره سال 10 مفید عمر به توجه

 این 7 ماده 4 تبصره رعایت با اتوبوسرانی توسط ابالغی خطوط در شهریدرون مسافر عمومی ونقلحمل

 د.شومی تعیین اتوبوسرانی و متقاضی نبی توافق و واگذاری ناوگان عمر تناسب به دستورالعمل

 کاری ساعات خاتمه و شروع حرکت، بندیزمان ها،ایستگاه محل و تعداد خط، مسیر، -11 ماده

 ستا اتوبوسرانی هایبرنامه با منطبق خصوصی بخش به شده واگذار خطوط در س.اتوبو توسط رسانیخدمات

 غابال با شده تعیین هایبرنامه و فوق موارد در تغییر هرگونه د.شومی ابالغ برداربهره به بوسرانیاتو توسط کتبا  و

 به وجهت با را جدیدی برنامه بردار،بهره به قبلی اعالم با عندالزوم تواندمی اتوبوسرانی بود. خواهد اتوبوسرانی

 نماید. ابالغ اجرا برای برداربهره تعهدات و توان

 یبوسراناتو پیشنهاد با کارشناسی، هایبررسی بر مبتنی و نیاز اساس بر خط هر هایاتوبوس تعداد -1 تبصره

 جابجایی برای بهینه خدماتارایه  در رقابت و انگیزه ایجاد جهت اتوبوسرانی د.شومی تعیین مدیره هیات تایید و

 ادراردق عقد همزمان بطور متعدد متقاضیان با اتوبوس، شده تعیین سقف حد در و خط هر در تواندمی مسافر

 نماید.

 د.شومی اعالم هااتوبوسرانی توسط غیردولتی بخش به واگذاری خطوط -12 ماده

 بیشتری سفر کرایه نرخ و مسافر حجم دارای که خطوطی متقاضیان، به خطوط از برداریبهره واگذاری در

 ط/خ ترینمناسب ندتوامی واگذاری زمان شرایط به توجه با متقاضی .است اولویت در باشند، تقاضا زمان در
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 عقد هب نسبت مدیره هیئت در آن تائید و اتوبوسرانی به پیشنهاد از پس و انتخاب را فوق شده اعالم خطوط

 نماید. اقدام قرارداد

 بر مزبور نرخ شود،می تعیین قرارداد عقد زمان در واگذاری خطوط در مسافر حمل کرایه نرخ -13 ماده

 هنحو برسد. شهر اسالمی شورای تصویب به باید قرارداد عقد از قبل و محاسبه کشور وزارت ابالغیه اساس

 سافرم جابجایی کرایه نرخ در افزایش هرگونه .است نقدی بصورت مسافرین توسط شده تعیین کرایه پرداخت

 اتوبوسرانی طتوس پیشنهادارایه  و اتوبوسرانی به ماهبهمن پایان تا برداربهره پیشنهادارایه  به منوط بعد سال برای

 مصوب هکرای نرخ .است سال پایان از قبل شهر اسالمی شورای توسط کرایه نرخ ابالغ و تصویب و شهر شورای به

 .است االجراالزم بردارانبهره برای

 افرمس عمومی ونقلحمل خدماتارایه  در فعالیت در غیردولتی بخش تشویق و انگیزه ایجاد برای -1 تبصره

 شهرها در مسافر جابجایی نرخ خصوصی بخش بردارانبهره برای تواندمی شهرها المیاس شورای شهریدرون

 هد.د افزایش شهرها اتوبوسرانی ملکی ناوگان توسط مسافر جابجایی نرخ به نسبت %20میزان به حداکثر را

 (1385 )مصوب غیردولتی بخش به کشور وزارت توسط بوسمینی واگذاری و تأمین نحوه دستورالعمل 

 است: شده تعریف ذیل در روندمی کار به اختصار به دستورالعمل این در که عبارات برخی -1 دهما

 کشور. هایدهیاری و هاشهرداری سازمان سازمان: -

 هدایت، مسئولیت که است شهرها شهرداری نظر زیر مصوب، اساسنامه با هایسازمان اتوبوسرانی: -

 دارند. برعهده را شهرها در اتوبوسرانی ناوگان توسط عمومی ونقلحمل خدماتارایه  کنترل و نظارت

 دارد. عهده بر را اقساط اخذ و تسهیالت پرداخت مسئولیت که حقوقی شخص عامل: بانک -

 سبتن راسا  یا و اتوبوسرانی هایسازمان نظر زیر که است حقیقی یا حقوقی شخص غیردولتی: بخش -

 نمایند.می اقدام شهرها در مسافر عمومی ونقلحمل خدماتارایه  به

 (ب دهیسفارش الف( گانهسه وظایف و شده تشکیل سازمان در فنی هایکمیته فنی: هایکمیته -

  دارند. برعهده را برداریبهره عملیات پایش و نظارت ج( و تحویل

 خودروساز کارخانجات و سازمان بین توافق اساس بر دستورالعمل این نظر مورد هایبوسمینی -2 ماده

 .شودمی واگذار شرایط واجد متقاضیان به

 قیحقی و حقوقی متقاضیان درخواست اساس بر دستورالعمل این موضوع بوسمینی توزیع نحوه :1 تبصره

 طرف کارخانجات و عامل بانک به متقاضیان و شده تعیین سازمان توسط اتوبوسرانی، و هاشهرداری اعالم و
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 .شوندمی معرفی قرارداد

 ورتص در .هستند سوزدوگانه یا گازسوز اولویت با دستورالعمل این موضوع هایبوسمینی ریواگذا :2 تبصره

 یزلید صورت به شده یاد هایبوسمینی داخلی، کارخانجات توسط سوزدوگانه یا گازسوز بوسمینی تولید عدم

 د.شومی واگذار

 رب سازمان و شده اعالم سازمان به اتوبوسرانی یا و شهرداری توسط بوسمینی متقاضیان فهرست -3 ماده

 برای خودروسازی هایکارخانه با الزم هماهنگی ضمن آن، اجرایی نامهآیین و بودجه قانون 13 تبصره اساس

 .نمایدمی معرفی قرارداد، طرف هایکارخانه و عامل بانک به را شرایط واجد متقاضیان نظر مورد ناوگان تأمین

 نتأمی به مکلف بوس،مینی دستگاه هر ازای به عامل، بانک با منعقده ردادقرا اساس بر سازمان -1 تبصره

 تسهیالت سود %8 و بوده ساله 7 آن پرداخت باز دوره که است متقاضیان برای تسهیالت ریال میلیون 80

 گیرد.می قرار عامل بانک اختیار در کشور وزارت توسط اعطایی

 وعموض تسهیالت بر عالوه است موظف عامل بانک عامل، نکبا با گرفته صورت توافق اساس بر :2 تبصره

 100 متقاضیان به بوسمینی دستگاه هر ازای به بوس،مینی خرید امکان تسهیل منظور به ماده این 1 تبصره

 نماید. اعطا درصد 14 سود با تسهیالت ریال میلیون

 ایدنم فراهم شرایطی بوس،مینی تأمین برای قرارداد طرف کارخانجات با نامهتفاهم در کشور وزارت -5 ماده

 به نسبت فروش از پس خدمات سال 15 و ضمانت دوران سال 2 حداقل طول در قرارداد طرف کارخانجات تا

 .شوند متعهد هابوسمینی نیاز مورد یدکی لوازم و قطعات تأمین

 کردعمل بازرسی منظور به که عملیاتی فنی کمیته با را الزم هایهمکاری است موظف اتوبوسرانی -6 ماده

 و هاآن بودن تعمیر تحت و توقف علت نگهداری و سرویس نحوه و تعمیرات چگونگی بررسی و هابوسمینی

 آورد. عمل به نمایند،می مراجعه هایدستگاه (CM) وضعیت مراقبت طرح اجرای نحوه

 سازیخصوصی فرآیندهای نواقص -11-3-2

 هاآن بررسی اما ؛نیست طوالنی چندان ما کشور در گانیهم ونقلحمل هایسامانه سازیخصوصی سابقه

 تجارب مرور از پس است. نبوده مواجه چندانی توفیق با حوزه این در سازیخصوصی فرآیند که دهدمی نشان

 وجهت عدم به توانمی را سازیخصوصی توفیق عدم ،اتوبوسرانی سامانه در بخصوص سازیخصوصی از متعددی

 رب نظارت در ضعف و بازار از نادرست تعریف خصوصی، بخش به امور سپردن برای نیاز ردمو هایزیرساخت به

 .[8] نمود وابسته هاشرکت عملکرد
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 مواجه متعددی نواقص با همگانی ونقلحمل هایسامانه سازیخصوصی فرآیند خروجی و عملکرد همچنین

 از: عبارتند هاآن از برخی که است،

 تقاضا، کم ساعات و یلتعط روزهای در برنامه اساس بر خدماتارایه  عدم -

 رآمدد کسب و بیشتر مسافر کردن سوار برای هاتقاطع در بخصوص ایستگاه از خارج متعدد هایتوقف -

 بیشتر،

 بیشتر، مسافر کردن سوار برای خطرناک مانورهای -

 کرایه، دریافت برای سفر زمان افزایش و زیاد تاخیر -

 اندازه، از بیش کار ساعات دلیل به رانندگان از برخی عملکرد کیفیت تنزل -

 متخلف. رانندگان با برخورد برای قانونی و نهادی مناسب تمهیدات نبود -

 نمود: اشاره زیر موارد به توانمی سازیخصوصی فرآیند در موفقیت عدم دالیل برای

 بودن انحصاری (1

 کیفیت کاهش نهایت در و رقابت عدم موجب مشخص شرکت یک به خط یک انحصاری واگذاری

 شود.می همگانی ونقلحمل سامانه عملکرد و خط آن در شدهارایه  دماتخ خدمات

 دریافتی کرایه به درآمد وابستگی (2

 دهش ناوگان اعزام برنامه رعایت عدم موجب مسافران از دریافتی کرایه به هاشرکت درآمد بودن وابسته

 شود.می همگانی ونقلحمل سامانه در سرویس سطح کاهش و خدمات در نظمیبی موجب نهایت در و

 کنترل و نظارت عدم (3

 خدماتارایه  در نظمیبی ایجاد موجب بیشتر درآمد و فرامس ذبج برای خصوصی هایشرکت تالش 

 اساس بر کنترل و رعایت و شده تعیینپیش از بندیزمان با منظم سرویس یک وجود بنابراین ؛شودمی

 .است ضروری و الزم آن

 یسازخصوصی مناسب روش پیشنهاد -11-3-3

 و تثبیت مقررات، حذف آزادسازی، بخش چهار در توانمی را اقتصادی تعدیل هایبرنامه کلی بطور

 ونتاکن اما ،نیست انجام قابل کرایه آزادسازی همگانی، ونقلحمل خدمات در نمود. بندیطبقه سازیخصوصی

 همگانی ونقلحمل هایامانهس خدمات برداریبهره و مدیریت جهان، مختلف شهرهای در هاشهرداری از بسیاری

 بخش سوی از همگانی ونقلحمل خدماتارایه  مورد در کلی طورب اند.کرده واگذار خصوصی بخش به را
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 کارا خدماتارایه  دلیل به دولتی هایهزینه کاهش اول، دارد. وجود دولتی بخش برای انتظاراتی خصوصی

 و نیاز با خصوصی بخش دهیسرویس هماهنگی حاصل که بهینه خدماتارایه  دوم، و خصوصی بخش توسط

 است. مسافران تقاضای

 باید همگانی ونقلحمل حوزه در سازیخصوصی برای مصوب، هایدستورالعمل و قوانین با مطابق

 اب خصوصی بخش دیگر عبارت به ؛شود واگذار خصوصی بخش به همگانی ونقلحمل خطوط از برداریبهره

 خدماتارایه  و برداریبهره مسئولیت خطوط، در هاآن از استفاده و (اتوبوسرانی نهساما در )البته ناوگان خرید

 گرفت. خواهد برعهده را

 یخصوص شرکت و است شهرداری یعهده به هازیرساخت و ساخت هایهزینه کل مسئولیت روش این در

 برداریهرهب مسئولیت و پردازدمی طخطو تمامی در خدماتارایه  به ریلی( نه اتوبوسرانی )سامانه ناوگان نیتأم با

 خطوط میان تفاوت ایجاد عدم منظور به روش این در گیرد.می عهده بر شهرداری نظارت با را خطوط یا خط از

 د.شومی پیشنهاد مبنا -پیمایش الگوی از استفاده مختلف، خصوصی هایشرکت برای مسافرکم و پرمسافر

 تعداد ه،منطق توپولوژی خط، سفر زمان جمله از فاکتورهایی تاثیر تحت خط هر در پیمایش کیلومتر یک هزینه

 در البته خصوصی شرکت روش این در شد، بیان کهطوریهمان است. ... و خط بودن شبانه یا روزانه مسافر،

 شهری، رقطا سامانه در است بدیهی است. نیاز مورد ناوگان تأمین مسئول مستقل صورت به اتوبوسرانی سامانه

 بود. نخواهد پذیرامکان خصوصی بخش طریق از نیاز مورد ناوگان نیتأم

 طارق )سازمان شهرداری توسط شده مشخص بندیزمان برنامه اساس بر ناوگان نیتأم با خصوصی شرکت

 دهش مشخص خطوط در خدماتارایه  به دریافتی یکرایه میزان به توجه بدون ،(اتوبوسرانی سازمان یا شهری

 هرداریش به متعلق کرایه و نبوده وابسته دریافتی کرایه به خصوصی شرکت درآمد دیگر عبارت به ؛پردازدمی

 هر اساس بر را شده مقرر مبلغ شهرداری خطوط، در شده انجام پیمایش اساس بر ماه هر پایان در .است

 هایشرکت به (وسرانیاتوب سامانه )در شده نیتأم ناوگان هزینه لحاظ با و قرارداد متن در پیمایش کیلومتر

 به تهبس باشد، شده مقرر مقدار از بیش خط در شده پیموده کیلومتر صورتیکه در کند.می پرداخت خصوصی

 از شده پیموده کیلومتر کهصورتی در یابد.می افزایش خصوصی شرکت درآمد یا هزینه مسافر، جابجایی میزان

 مهجری (اتوبوسرانی سازمان یا شهری قطار )سازمان یشهردار طرف از خصوصی شرکت باشد، کمتر مقرر مقدار

 شد. خواهد

 گیرد: قرار توجه مورد زیر نکته دو است الزم روش، این تحقق برای

 مختلف خصوصی شرکت دو حداقل به خط یک برداریبهره خدمات رقابت، ایجاد و انحصارزدایی برای -1
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 .شود واگذار

 .شود کنترل و ارزیابی ماهیانه صورتهب کیفیت با خدمات دایجا منظور به خصوصی هایشرکت خدمات -2

 همگانی ونقلحمل برای پایدار درآمد منابع پیشنهاد -11-4

 اند.آورده در تحریر رشته به را ارزشمندی مطالب پایدار، درآمدهای و پایداری زمینه در متعددی محققین

 ایجاد تضمین با زمانی دوره یک در دسترس قابل درآمد حداکثر از ستا عبارت 1پایدار درآمد تعاریف، مبنای بر

 یهاسرمایه کار، نیروی منابع، هایمحدودیت با اقتصادی نظام که شرایطی در آینده دوره در درآمد سطح همان

 که تاس شدهارایه  اقتصاددانان سوی از دیگری تعاریف است. مواجه طبیعی هایسرمایه و بشر توسط تولیدی

 در کاهش سبب اینکه بدون دوره یک در مصرفی مخارج میزان حداکثر از ستا عبارت پایدار درآمد آن در

 تحت که همگانی ونقلحمل درآمدی اقالم از دسته آن بنابراین ؛شود بعد هایهردو در واقعی مصرفی مخارج

 و گرفته رارق مقررات و قوانین تغییر و اقتصادی شدید نوسانات مالی، هایبحران قبیل از اقتصادی شرایط تأثیر

 به ونقلحمل .[9] دانست پایداری خصیصه فاقد توانمی را ندارد وجود آینده در آن وصول جهت در اطمینانی

 ترتباکیفی و بیشتر هرچه توسعه به روزافزونی نیاز کشور، اقتصادی توسعه در مهم هایبخش از یکی عنوان

 پایدار درآمدی منابع ایجاد به نیاز اقتصادی، هایمحدودیت و وزافزونر هایهزینه به توجه با که است داشته

 قلونحمل سیستم از خارج پایدار درآمد منابع ابتدا بخش این در است. هگرفت قرار توجه مورد پیش از بیش

 شد. خواهد اشاره همگانی ونقلحمل سیستم در پایدار درآمد منابع سپس و شد خواهند بررسی همگانی

 همگانی ونقلحمل سیستم از خارج پایدار درآمد -11-4-1

 ستارا این در هستند. مالی منابع نیازمند اقتصادی اهداف به دستیابی و محوله وظایف انجام برای هادولت

 انجام و گذاریسیاست عملکرد، نوع واسطه به دولت اما باشند، مطرح درآمد عنوان به توانندمی منابع از بسیاری

 توانندمی درآمدها گونهاین زیرا ؛است باثبات و پایدار درآمدی منابع دنبال به خود یصیانت و اصلی وظایف

 گانیهم ونقلحمل سیستم درآمدی منابع که است ذکر به الزم .نمایند همفرا را پایدار توسعه و رشد بسترهای

 استفاده همگانی سیستم زا خارج درآمدهای از تا است الزم بنابراین کند،نمی کفایت سیستم هزینه تأمین برای

 از: است عبارت درآمدی راهکارهای این جمله از که شود

 (باربرگ) بار حمل سند دریافت -

                                                   
1 Sustainable Income 
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 تراکم( و پارکینگ )معبر، عوارض دریافت -

 سوخت در مالیات -

 همگانی ونقلحمل سیستم در پایدار درآمد -11-4-2

 در و ستاداشته ایمالحظه بلقا افزایش همگانی ونقلحمل برای تقاضا شهرها، جمعیت رشد به توجه با

 هنکت اما ؛است کافی مالی منابع وجود مستلزم خود شهروندان همگانی ونقلحمل نیازهای تأمین راستا این

 کهطوریهب است؛ درآمدی منابع پایداری همگانی، ونقلحمل مالی منابع اصالح و تأمین بحث در اهمیت حائز

 نیز همگانی ونقلحمل توسعه برای تهدیدی استمرارپذیری، و اتکاء یتقابل داشتن بر عالوه باید درآمدها این

 باشد. برخوردار پایداری هایویژگی و خصلت از درآمدی منابع دیگر سوی از نباشند.

 درآمدی منابع کلی گروه دو به را همگانی ونقلحمل درآمدی منابع توانمی کلی بندیتقسیم یک در

 ستنده ناوگان هایفعالیت حاصل عملیاتی درآمدهای نمود. بندیتقسیم لیاتیغیرعم درآمدی منابع و عملیاتی

 به ناوگان اجاره شامل نیز غیرعملیاتی درآمدهای .است دربستی خدمات و کرایه از حاصل درآمد شامل که

  .است تبلیغات از حاصل درآمد و ثابت هایدارایی فروش ضایعات، فروش خصوصی، بخش

 خواهد اشاره همگانی ونقلحمل سیستم خود طریق از پایدار درآمد ایجاد در ممکن هایکارراه به ادامه در

 شد.

 موجود( اماکن از مالیات اخذ طریق )از زمین ارزش اضافه از بخشی تصاحب طریق از مالی نیتأم 

 یافتههتوسع کشورهای اکثر و است کاربرد قابل شهری عمومی کاالهای مالی نیتأم برای عام طوربه که روشی

 اضافه از روش این در است. عمومی کاالی ایجاد از ناشی زمین، ارزش اضافه از وجه دریافت برند،می بهره آن از

 عنوانبه شود.می گرفته مالیاتی ،است عمومی کاالی گسترش یا اندازیراه پی در که امالک در شده ایجاد ارزش

 هایخانه قیمت افزایش باعث هاآن از یک هر که کرد اشاره مترو هایایستگاه احداث به توانمی ساده مثال یک

 مناطق آن ساکنان از مالیات دریافت مترو، مالی نیتأم برای راه ترینمنطقی و است شده منطقه آن اطراف

 ملک قیمت افزایش همچنین و ونقلحمل سهولت جهت در هاآن به که است خدمتی جبران مالیات این است.

 است. جهان در همگانی ونقلحمل پایدار مالی نیتأم هایراه از یکی عنوانبه روش این و است شده هاآن

 همگانی ونقلحمل خدمات از منتفع مراکز از عوارض اخذ  

 و اهبانک جمله از مراکزی کنار در همگانی ونقلحمل سیستم به مربوط سوارهایپارک و هاایستگاه احداث

 عوارض دریافت و شد خواهد همگانی ونقلحمل مزایای از مراکز این مندیهبهر موجب تجاری مراکز و ادارات
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 شود. تلقی پایدار منابع از یکی تواندمی هاآن از

 ایستگاهی هایمجتمع ایجاد 

 مسکونی و اداری تجاری، هایمجتمع ساخت جهت چندمنظوره هایپروژه از است عبارت ایستگاهی مجتمع

 ترو)م همگانی ونقلحمل بخش در گذاریسرمایه که تجاری( هسته )با همگانی قلنوحمل هایایستگاه کنار در

 هاعمجتم این بین مناسبی دسترسی ایمن، و جذاب روهایپیاده ایجاد با و داده افزایش را شهری( سبک قطار و

 دهد.می ایشافز را همگانی ونقلحمل وسیله با شده انجام سفرهای نهایت در و کندمی برقرار هاایستگاه و

 اصلی هایخیابان و همگانی ونقلحمل هایایستگاه به رو هامجتمع این هایورودی تا شودمی سعی همچنین،

 زا پیش تا شوند. ساخته زمین روی یا و زیر در ها،مجتمع این پشت قسمت در عمومی هایپارکینگ و باشد

 رب متمرکز تنها و بعدی تک عمدتا  همگانی قلونحمل هایایستگاه طراحی در اصلی رویکرد گذشته، دهه دو

 قرن اواخر از پایدار توسعه مباحث شدن مطرح با ویژه به اما ؛است بوده مهندسی ابنیه و هازیرساخت ایجاد

 تررجستهب شهری هایمحدوده به بخشی کیفیت و ساماندهی جهت ابزاری عنوان به هاایستگاه این نقش بیستم،

 شهروندان درنگ و مکث برای هاییمکان عنوان به شهری فضاهای این طراحی بر ستا،را همین در است. شده

 هب راهکار یک از هاایستگاه در عمومی تسهیالت ایجاد رو،این از و شده تاکید آنان سریع عبور تنها جای به

 در دهش آزموده و علمی مبنای بودن دارا دلیل هب ایستگاهی هایمجتمع است.شده تبدیل انکارناپذیر ضرورتی

 سرمایه خطرپذیری داقلح با معتبر منابع 1همگانی ونقلحمل بر مبتنی توسعه بحث در پیشرو کشورهای

 یادز بسیار مسافران وجود بواسطه را مشتری یعنی تجاری موفقیت مولفه ترینمهم چراکه ،دشومی محسوب

 نشان 1-11 شکل در ایستگاهی مجتمع یک از اینمونه دارد. همراه به ریلی ونقلحمل سیستم از برداربهره

 است. شده داده

  

                                                   
1 Transit Oriented Development (TOD) 
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 ایستگاهی مجتمع از اینمونه -1-11 شکل

 

 سوارپارک هایکاربری با ایستگاهی هایمجتمع احداث به آوردن روی دنیا در مرسوم راهکارهای جمله از

 ،تجاری اماکن نمایشگاهی، فضای خدماتی، و تفریحی اماکن اداری، فضای اتوبوس(، مترو -2 تاکسی مترو -1)

کالن سطح در ویژههب ایستگاهی هایمجتمع .است مترو مسافران خوردو عمومی پارکینگ و درمانی مراکز

 .کندمی ایجاد پایدار درآمد و لاشتغا برای جدیدی هایظرفیت و بوده درآمدزا شهرها

 تبلیغات 

 ناوگان بدنه روی تبلیغات الف(

 صرف دقیقه 5 تقریبا  اتوبوسرانی شرکت یا مترو مسافر یک متوسط طور به شده، انجام تحقیقات اساس بر

 توبوسا و مترو مانند همگانی ونقلحمل وسایل روی تبلیغات کند.می تگاهسای و سکو در اتوبوس یا مترو انتظار

  (.2-11 شکل) است همگانی ونقلحمل درآمدزایی و مسافران با تعاملی رابطه برای مناسبی فرصت

 

 
 ناوگان بدنه روی تبلیغات -2-11 شکل
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 ناوگان داخل در تبلیغات ب(

 تبلیغات برای ترارزان راه دنبال به که افرادی و درآمد کسب برای مناسب ایده تواندمی نیز وگاننا در تبلیغات

 هاییگرهدست در تبلیغات به توانمی تبلیغات نوع این هاینمونه از باشد. ،هستند همگانی ونقلحمل وسایل در

 اوگانن در موجود هایمانیتور در یآگه پخش همچنین و اتوبوس راننده کابین پشت تبلیغات ها،اتوبوس داخل

 (.3-11 شکل) نمود اشاره همگانی ونقلحمل
 

 
 ناوگان داخل در تبلیغات -3-11 شکل

  مسافرین راهنمای تابلوهای در تبلیغات ج(

 (اتوبوس و مترو) همگانی ونقلحمل هایایستگاه در 1مسافرین راهنمای دیجیتال ینمایشگرها از استفاده

 وهواآب وضعیت ها،سرویس رسیدن زمان از رسانیاطالع بر عالوه مسافرین راهنمای سیستم از جزئی عنوان به

 گانیهم ونقلحمل یستمس زاییدرآمد جهت تیزرها و تبلیغات پخش برای مناسبی فرصت شرعی، اوقات و

 (.4-11 شکل) دشومی محسوب
 

                                                   
1 Passenger Information System (PIS) 
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 مسافر رسانیاطالع تابلوهای -4-11 شکل

 ایستگاه داخلی فضای و اعتباری بلیت کارت در تبلیغات د(

 و والتمحص تبلیغات برای مناسبی مکان نیز هابلیت کارت و ورودی گیت ها،ایستگاه برقیپله یشیشه

 و 5-11 شکل) باشند همگانی ونقلحمل پایدار درآمد منابع از توانندمی و آیندمی حساب به مختلف برندهای

 (.6-11 شکل

 

 
 اعتباری بلیت کارت -5-11 شکل
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 ورودی گیت در تبلیغات -6-11 شکل

 هاایستگاه در نمایشگاه برگزاری 

 یهمگان ونقلحمل یهاایستگاه در دائم و موقت هاینمایشگاه برگزاری برای نیاز مورد امکانات آوردن فراهم

 ایتهد منظور، بدین شود.می مسافران برای ایستگاه فضای جذابیت افزایش موجب ،آن برای درآمدزایی ضمن

 هاایستگاه محدوده در جذابیت ایجاد و هاایستگاه در کاال فروش برای موقت و دائمی هاینمایشگاه به برندها

 (.7-11 شکل) باشد امر این مشوق تواندمی
 

 
 ایستگاه فضای در نمایشگاه برگزاری -7-11 شکل

 شهری هایکیوسک  

 هایایستگاه مجاور در شهری خدماتارایه  یا محصوالت یعرضه هایکیوسک یاجاره و نمودن فراهم

 شکل) شود همگانی ونقلحمل بخش برای درآمدی منبع زاییاشتغال بر عالوه تواندمی معمولی و تندرو اتوبوس

11-8.) 
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 محصوالت عرضه شهری کیوسک -8-11 شکل

 هوشمند ونقلحمل خدمات هایبسته از درآمد 

 رتباطات،ا الکترونیک، قبیل از نوین هایفناوری کارگیریب و استفاده معنی به هوشمند ونقلحمل سیستم

 هایتکنولوژی از استفاده با هوشمند نقلحمل سیستم .است پیشرفته هایتکنولوژی سایر و کنترل هایسیستم

 هب توانمی موارد این جمله زا نماید. ایجاد افزوده ارزش تواندمی کاربران استفاده برای داده تولید و مختلف

 نمود. اشاره خدمات اینارایه  برای کاربران از مبلغی دریافت و همگانی ونقلحمل با سفر ریزیبرنامه انجام

 کرایه لغمب انباشت قابلیت دلیل به بلیت کارت از استفاده نظیر هوشمند سیستم خدمات از برخی همچنین

 (.9-11 شکل) گیرد قرار ستفادها مورد درآمد مبنع عنوان به تواندمی
 

 
 ناوگان داخل بلیت کارت شارژ دستگاه - 9-11 شکل

 

 .است 21-11 جدول صورت به داریپا درآمد مهم هایروش برخی از حاصل درآمد خالصه، طور به
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 داریپا درآمد یهاروش یبرخ از حاصل درآمد زانیم -21-11 جدول

 )تومان( درآمد روش

 :یستگاهیا مجتمع

 یتجار یکاربر -

 یادار -

 رستوران یحیتفر ،یورزش -

 نگیپارک -

 

   بع(مر متر هر ازای )به  57.200.000

 مربع( متر هر ازای )به 38.000.000

 مربع( متر هر ازای )به 47.600.000

 مربع متر هر ازای )به 14.000.000

 ماه( هر ازای )به 30.000.000 اتوبوس هر بدنه روی بر تبلیغات

 شهری: قطار در تبلیغات

 عدد( )هر واگن داخل یهابهیکت -

  قطار بدنه -

 ایستگاه بنری تابلوهای -

 برقی پله کنار سباک الیت -

 ایآینه تابلوهای -

 ورودی هایگیت -

 و هاواگن یهابهیکت هیکل در برند کی غاتیتبل -

 قطار بدنه

  مترو یبرق پله یهانرده -

 

 ماه( هر ازای )به 264.000

 ماه( هر ازای به و )دوطرفه 24.200.000

 ماه( هر ازای )به 2.300.000-900.000

 اه(م هر ازای )به 7.500.000-3.000.000

 ماه( هر ازای )به 7.500.000-3.000.000

 ماه( هر ازای )به 1.000.000-300.000

 ماه( هر ازای به عدد )هر 77.000.000
 

 ماه( هر ازای به ردیف )هر  10.000.000

 خصوصی و دولتی بخش مشارکت روش تدوین -11-5

 یهانهیهز ن،یزم زها،مجو ریسا و ساخت پروانه ارزش شامل هاپروژه یاجرا یهانهیهز اگر رانیا در 

 اب توانندیم مرتبط یهاسازمان شود، گرفته نظر در پروژه ساخت و زاتیتجه نیتأم ،یطراح ه،یاول مطالعات

 یخصوص بخش گذارانهیسرما با نیزم ارزش در مجوزها، ریسا و ساخت پروانه ارزش زانیم معادل یاآورده

 مانز در تواندیم جامعه آن دنبال به و شده سازواختس در عیتسر سبب مشارکت نیا .باشند داشته مشارکت

 حوادث یناش تلفات کاهش ،یانرژ و زمان در ییجو صرفه ک،یتراف کاهش مانند هامجتمع نیا دیفوا از یکمتر

  .شوند مندبهره سفر یهانهیهز کاهش نقل،وحمل

 در را شهروندان اندک هیرماس ها،طرح نیا مشارکت اوراق فروش با توانیم ترنییپا سطوح در یحت

 هاآن در که ییهاروش لیتحل به ادامه در موضوع، شدن ترروشن یبرا .داد مشارکت هاپروژه نیا ساخت

 خواهد پرداخته رد،یگیم صورت یشهردار یهاپروژه یمال نیتأم یبرا یخصوص بخش و یشهردار مشارکت

 .شد

  



   

 

 

  

 49 صفحه  حومه و مشهد شهري يکپارچه همگاني نقل و حمل تفصيلي مطالعات
 

 
 اختس زمان در منتخب گزينه مالي تأمين برنامه تهيه

 برداريبهره و
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 12 03
 

 مشارکت اوراق (1

 هک ینام یب ای نام با بهادار اوراق" :از است عبارت مشارکت اوراق مشارکت، اوراق انتشار قانون 2 ماده براساس 

 هب اوراق نیا دارندگان .شودیم منتشر نیمع مدت یبرا یمشخص یاسم متیق به مشارکت قانون موجب به

 ".بود خواهند کیشر مربوط، طرح یاجرا از حاصل سود در مشارکت، زمان مدت و یاسم متیق نسبت

 را یاوراق نیچن انتشار جهت مجوز یاعطا فهیوظ یمرکز بانک مشارکت، اوراق قانون 4 ماده ساسا بر

 بهادار اوراق و بورس سازمان به یمرکز بانک اراتیاخت و فیوظا بهادار اوراق قانون 26 ماده براساس اما داراست

 یمرکز بانک ،یدولت ارکتمش اوراق یخصوص یهاعرضه در شده عرضه مشارکت اوراق البته .است شده واگذار

 بانک نظارت تحت یاعتبار و یمال یهاموسسه و هابانک لهیوس به منتشره مشارکت اوراق و هایشهردار و

 .هستند معاف بهادار اوراق و بورس سازمان نزد ثبت از یمرکز

 اوراق .است مؤسسات ریسا و هاشرکت مشارکت اوراق و یدولت مشارکت اوراق شامل مشارکت اوراق انواع

 ریز یفرع دسته چهار به آن صادرکنندگان براساس موسسات ریسا و هاشرکت یسو از منتشرشده مشارکت

 :شوندیم میتقس

 یمحل یهاسازمان گرید و هایشهردار مشارکت اوراق -

 یعموم بخش یهاشرکت و نهادها ریسا و یدولت یهاشرکت مشارکت اوراق -

 بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ عام یسهام یهاشرکت مشارکت اوراق -

 هاشرکت ریسا مشارکت اوراق -

 منابع .دیآیم دستهب مناسب یرساناطالع و یگذاراستیس صورت در الزم یمال منابع روش نیا کاربرد با 

 .ودشیم جیترو مردم نیب تعاون و مشارکت هیروح و اندازپس فرهنگ و شده کارگرفته به اوراق دارانیخر محدود

 زا استفاده یبرا شده حساب و قیدق یزیربرنامه .دارد وجود روش نیا کاربرد در ییهاتیمحدود گرید طرف از

 آمده عمل به سود محاسبه و حاصل یدرآمدها اوراق، از حاصل وجوه مصرف ثبت آن، بازپرداخت و وجوه

 عدم ای پروژه یواحدها وشفر و اجرا در ریتأخ نیبنابرا ؛است ازین مورد یشرع و یقانون طیشرا با هماهنگ

 .دینما جادیا یشهردار یبرا را یمال یهاتیمحدود و مشکالت تواندیم شده، یآورجمع وجوه از کامل استفاده

 هکیصورت در و است مشارکت اوراق دارندگان به شده نیتضم الحسابیعل سود پرداخت به متعهد یشهردار

 یشهردار متوجه حاصل انیز باشد، شده نیتضم الحسابیعل سود از کمتر پروژه خالص یسودآور لیدل هر به

 .بود خواهد
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 و گرفته قرار استفاده مورد عیوس طور به کشور فرسوده یهابافت ینوساز در ریاخ یهاسال در روش نیا

 کاربرد قابل کشور مناطق تمام در اوراق، نیا مبلغ و صدور مورد در دولت مجوز و مربوطه نیقوان به توجه با

 سود بازپرداخت مشارکت، اوراق از استفاده حجم شیافزا با که است نیا روش نیا گرید تیمحدود .ستا

 حفظ یبرا نیبنابرا ؛باشد عاجز آن پرداخت از یشهردار است ممکن و دشویم مالحظه قابل سهام دارندگان

 الزمه .شود نیتأم رکتمشا اوراق قیطر از ازین مورد منابع کل از یدرصد شهیهم است الزم پرداخت، قدرت

 فیرتع گرید پروژه آن از پس تا است یقبل اوراق دارندگان با هیتصف و اتمام خاص، یهاپروژه فیتعر کار نیا

 .شود یمال نیتأم و شده

 پروژه سهام (2

 توسط کار، شروع جهت هیاول هیسرما که است پروژه سهام روش پروژه، یمال نیتأم یهاروش از یکی 

 ابدییم توسعه کشور در ساختمان صنعت هم شکل، نیبد .شودیم نیتأم و جذب سهامدار نعنوا تحت یافراد

 شرکت که است صورت نیبد کار قیدق روش .شوندیم لیدخ پروژه منابع نیتأم در ینحو به مردم هم و

 یسودآور نزایم و نموده یمعرف را پروژه طرح الزم، قاتیتحق و مطالعات ها،یبررس انجام از پس پروژه، صاحب

 نییتع الحسابیعل سود عنوان به را یاهیپا درصد گذار،هیسرما جذب یبرا سپس .دینمایم ینیبشیپ را آن

 قیرط از یعموم اعالم از پس ب،یترت نیبد .کندیم موکول پروژه، اتمام زمان به را یینها درصد اعالم یول کرده،

 را خود نظر مورد سهام تعداد توانندیم شرکت آن به راجعهم با افراد ها،بانک شعب در غاتیتبل ای هارسانه

 به سهام متیق بار، هر و ردیگ صورت مرحله چند در هیسرما جذب و سهام انتشار است بهتر .کنند یداریخر

 یمقتض یهازمان در تنها یموجود افتیدر و هیسرما ماندن راکد از یریجلوگ موجب امر نیا .شود یروزآور

 .شد خواهد

 به توجه با هاآن یگذارمتیق و هیثانو بازار در سهام اوراق معامالت روش، نیا در مهم نکات از یکی

 با سهامداران واحدها، لیتکم و پروژه اتمام از پس .است پروژه صاحب منظم یهاگزارش و کار شرفتیپ

 توسط سهام دیبازخر هانآ نیترمعمول .بود خواهند روروبه خود سهام و سود افتیدر یبرا یمختلف یهانهیگز

 به یمسکون و یتجار ،یادار کیتفک به واحدها فروش گر،ید راه .است متفاوت یهافیتخف درصد با سهامداران

 دیرخ به را سهامدار که باشد قدر آن دیبا هافیتخف نیا مطمئنا ، .است متفاوت یهافیتخف درصد با سهامداران

  .کند بیترغ ییواحدها نیچن
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 یحام( سود کنندهکنترل نهاد کی ای یمتول وجود عدم دارد وجود پروژه سهام روش در که یگرید نکته

 از ییایمزا به توجه با .دارد عهده بر رظنا را یکنترل و یحسابرس نقش نیبنابرا ؛است (پروژه سهامداران منافع

 شرکت امور در سهام دارندگان دخالت عدم و سهام عرضه سقف وجود عدم ،یمال نیتأم سرعت بودن باال لیقب

 ودوج مشهد در مسکن نهیزم در روش نیا کاربرد سابقه .رسدیم نظر به ترمناسب گرید یهاروش به نسبت

 اوراق نیا یبرا یرسم هیثانو بازار وجود عدم و سهام بودن بانام و اوراق به مردم اعتماد عدم لیدل به اما ؛دارد

 نیا عملکرد بر نظارت یقانون یهاچارچوب دیبا که نیا ضمن .است کرده جادیا روش نیا راه سر بر را یموانع

 در ستا یهیبد .دینما اقدام آن عملکرد تیشفاف و یرساناطالع به نسبت مرتب طور به تا شود دهید سهام نوع

  .شود برخوردار ییباال ینسب ییکارا از تواند یم روش نیا صورت نیا

 یخصوص بخش با مشارکت (3

 فیوظا محدوده در ساخت و بوده طرح یمجر آورده عنوان به پروانه و نیزم ،یمشارکت یهاپروژه اکثر در

 شرکا از کدام هر ساخت، مرحله انیپا در و مشخص هاالشرکه سهم اساس نیهم بر و است گرفته قرار کیشر

 ه،ترم ق،یعق یهاپروژه .کنندیم استفاده خود درآمد عنوان به یاحداث یواحدها از خود الشرکهسهم نسبت به

 .است شده مشخص شرکا الشرکه سهم پروژه احداث از پس که است یمشارکت یها پروژه جمله از ...و الماس

 تایعمل قانون نامهنیآئ طبق .است یمدن مشارکت روش ،یخصوص بخش با مشارکت یهاروش جمله از

 اصاشخ به متعلق یرنقدیغ ای و ینقد الشرکهسهم ختنیدرآم از عبارتست یمدن مشارکت" :ربا بدون یبانک

 انعقاد به مبادرت از قبل موظفند شعب ."قرارداد طبق انتفاع، بمنظور مشاع، بنحو متعدد، یحقوق ای یقیحق

 و الشرکه مال اصل که کنند حاصل نانیاطم و یبررس را مشارکت موضوع اتیعمل ،یمدن مشارکت قرارداد

 .دباش هیتسو قابل مشارکت و برگشت قابل قرارداد مدت طول در یمدن مشارکت از یناش انتظار مورد سود

 هیتسو و شرکت موضوع خاتمه تا یمدن مشارکت موضوع منعقده یقراردادها یاجرا حسن بر موظفند شعب

 مشارکت قرارداد یاجرا حسن از نانیاطم حصول جهت دیبا شعب .آورند عمله ب یکاف و الزم نظارت حساب

 هاشرکت .است شرکت باب در یمدن قانون بعد به 571 مواد .کنند اخذ یکاف یهاپوشش و ناتیتضم یمدن

 بت،ث محض به و هستند تجارت قانون مشمول یتجار یهاشرکت .شوندیم میتقس یتجار و یمدن نوع دو به

 و هستند یمدن قانون تابع ،یمدن مشارکت ای یمدن یهاشرکت اما شوندیم برخوردار یحقوق تیشخص از

 در .کنندیم مشارکت هم با و شده جمع یرنقدیغ ای ینقد هیسرما با شرکا یعنی ندارند؛ یحقوق تیشخص

 شرکت"  دیگویم که یمدن قانون 571 ماده .باشد رمنقولیغ ای منقول تواندیم المالراس ای هیسرما قتیحق
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 فیتعر نه ست؛ا شرکت عقد جهینت "اشاعه نحو به واحد ءیش در متعدد نیمالک حقوق اجتماع از است عبارت

 قهف از برگرفته قسمت نیا مواد که چرا است نکرده هیارا شرکت عقد از یفیتعر چیه گذارقانون .شرکت عقد

 یرویپ فقها مشهور نظر از زین گذارقانون و ندارند شرکت عقد به یاعتقاد هیامام یافقه شتریب و است هیامام

 :است ریز شرح به یمدن مشارکت قرارداد یهایژگیو .است کرده

 استفاده مورد یخدمات و یبازرگان ،یدیتول امور در ازین مورد یمال منابع نیتأم در یمدن مشارکت -

 .ردیگیم قرار

 .ردیپذیم انجام انتفاع قصد به الحسنه قرض خالف بر یمدن مشارکت -

 .است یمدن مشارکت مشخصات از مشاع نحو به نیطرف ینقد الشرکه سهم ختنیدرآم -

 سلب نیطرف از فسخ اریاخت یالزم عقد ضمن آنکه مگر است، یزیجا عقد تا یاهم یمدن مشارکت -

 .شود

 مشارکت کند،یم نیتأم مالک طرف منحصرا  را ینقد هیسرما که مضاربه خالف بر یمدن مشارکت -

 .یرنقدیغ و ینقد از اعم است، هیسرما نیتأم در

 هب را خود ینقد الشرکه سهم ادقرارد طبق شرکاء که افتی خواهد تحقق یصورت در یمدن مشارکت -

 یمتقس ای تمام چنانچه و ندینما زیوار ،شودیم افتتاح شرکت یبرا صندوق در که یمخصوص حساب

 رکتش در آن یالیر ارزش یدادگستر یرسم کارشناس دییتا با دیبا باشد، یرنقدیغ الشرکه سهم از

 .شود منظور

 .دشو مشخص دیبا مشارکت هیتسو نحوه یمدن مشارکت در -

 تا حداکثر و دیتول دوره کی ظرف دیبا لزوما  یجار یهانهیهز نهیزم در یمدن مشارکت موضوع -

 مدت .است هیتسو قابل مدت نیهم ظرف زین مشارکت قرارداد و ردیپذ انیپا مورد حسب کسالی

 و مسکن احداث ،)یکشاورز ،یمعدن ،یصنعت( یدیتول امور یبرا که یموارد در یمدن مشارکت

 ییاستثنا موارد در .است سال 3 حداکثر رد،یپذیم یخدمات دیجد یهاطرح امور یبرا ساختمان

  .دهد شیافزا را مذکور مدت تواندیم صندوق

 و یمعدن ،یصنعت ،یدیتول یمدن یهامشارکت در کنندگان مشارکت الشرکه سهم یاقساط فروش -

 قرارداد خاتمه زمان در ،یخدمات دیجد یهاطرح نیهمچن و ساختمان و مسکن احداث ،یکشاورز

 .است ممکن
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 :است ریز موارد شامل یمدن مشارکت قیطر از یمال نیتأم یایمزا گفت، دیبا تینها در

 قرارداد عقد در هاتیمحدود وجود کاهش -

 یتوافق صورت به قرارداد عقد طیشرا -

 قهیوث به ازین عدم -

 بازپرداخت خصوص در ینگران کاهش -

 یشهر بزرگ یهاپروژه خصوص در محرک یهاروش -

 :است ریز موارد شامل یمدن مشارکت قیطر از یمال نیتأم بیمعا نیهمچن

 .است یطوالن اریبس یبرداربهره تا ساخت دوره -

 یحقوق یهامجموعه یجا به افراد با مواجه در یحقوق مشکالت ودجو -

 پروژه ساخت یرو بر کنترل عدم -

 .]11[ هستند کم یمدن مشارکت قرارداد عقد طیشرا با متناسب یهانیزم -

 صورت برداریبهره و ناوگان زیرساخت، در تواندمی سازییخصوص ،یهمگان ونقلحمل در خالصه، طور به

 تنها سازیخصوصی ،ناوگان مینأت و زیرساخت الیاب هایهزینه دلیل به معموال  شهری، قطار سیستم در .ردیگ

 در هم و برداریبهره سطح در هم خصوصی رانیساتوبو سیستم در اما شود.می انجام برداریبهره سطح در

 برداریهرهب فرآیند تنها یا برداریبهره فرآیند همراه به ناوگان تامین راستا، این در .است اجرا قابل ناوگان تأمین

 یخصوص سازمان کی از یهمگان سازمان ،منظور بدین .شودمی واگذار یخصوص بخش به قرارداد قیطر از

 از هیکرا زانیم و سیسرو سطح کند. ارایه خدمات نیتام مورد در را خود شنهاداتیپ که دکنیم درخواست

 ابترق به هم با مناقصه در روزییپ و متیق نیکمترارایه  برای یخصوص هایشرکت و است شده مشخص قبل

 نظارت و شده لکنتر صورتبه یهمگان ونقلحمل خطوط از یبرداربهره یواگذار که است یهیبد اما پردازند.یم

 و اعزام و یبندزمان برنامه اساس بر یخصوص شرکت اساس، نیا بر است. تیارجح یدارا یشهردار توسط

 زانیم اساس بر تینها در و شده مشغول یدهسیسرو به یشهردار کنترل و نظارت تحت شده، نییتع یهیکرا

 شرکت است یهیبد .ردیگیم صورت هیتسو د،ینما کسب دیبا که یسود زانیم و یبرداربهره نهیهز و شیمایپ

 ساخت یهانهیهز شد، اشاره که طورهمان نیبنابرا .شد خواهد مواجه مهیجر با زین تخلف و یکارکم صورت در

 یصخصو بخش توسط تماما  ناوگان( تامین )یا یبرداربهره فهیوظ و است یشهردار یعهده بر تماما  رساختیز و
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 .گرفت خواهد صورت یارشهرد نظارت و کنترل با و

 :شودیم شنهادیپ ریز موارد بهتر یاجرا منظور به نیهمچن

 و یشهردار سوی از شده مقرر ملزومات و استانداردها دیبا یخصوص بخش توسط شده نیتام ناوگان (1

 .ندینما برآورده را یتیحاکم یهاارگان ریسا

 یشهردار و مسافران تیرضا به وطمن شده محاسبه انهیماه پرداخت زانیم از (%20 )حداقل یدرصد (2

 .ردیگ صورت کارفرما توسط ینظرسنج قیطر از دیبا خط هر مسافران تیرضا زانیم .باشد

 مناقصه. زمان در خدمات تیفیک و ناوگان تیفیک ها،شرکت تیصالح نییتع برای ییهانامهنییآ نیتدو (3

 شود. هداد لیتحو قرارداد نیطرف هب حیتشر به نامهنییآ کی در مکتوب صورت به قرارداد فسخ طیشرا (4

 شود.یم آن از یناش امدهاییپ و قرارداد فسخ به منجر طیشرا شامل؛ نامهنییآ نیا یاصل مفاد

 ودش لیتشک ییشورا تا است الزم هستند، یناراض همکاری تیوضع از قرارداد نیطرف که یطیشرا در (5

 .دینما فصل و حل را شانیا اختالفات تا

 شود. ذکر معلوم زمان مدت تا قرارداد دیتمد ای و اتمام طیشرا (6

 ذبج یبرا کشورها یبرخ )در باشد مشخص دیبا قرارداد شدن تمام از پس التیتسه و ناوگان تیمالک (7

 (.کندیم یداریخر را یاسقاط ناوگان قرارداد انیپا در یشهردار ،یخصوص بخش

 .دیمان یرسانخدمت یاتوبوسران سازمان توسط شده مشخص یبندزمان برنامه اساس بر یخصوص بخش (8

 .است قبول قابل درصد 5 مقدار به اتوبوس دستگاه هر مازاد شیمایپ که شود مشخص (9
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