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در خطوط پر سرعت ريلياياالت متحده سرمايه گذاري 
نقش و جايگاه بخش خصوصي و سرمايه گذاري: محور مقاله

1اصغر جاويد

چكيده

زمينه شبكه ريلي پرسرعت، در دهه هاي اخير پيشرفت چنداني نداشته است ولي امروزه الت متحده آمريكا در ااي
سرمايه گذاري در زمينه خطوط پرسرعت ريلي كه ،مسيرهاي نه چندان دوربا توجه به نياز به سفرهاي سريع در 

كه آشنايي با برنامه ها و تجربيات آنهاديگر سيستم هاي حمل و نقل باشد، آغاز گرديده است با قابل مقايسه 
.مي تواند در توسعه خطوط مشابه در كشورمان مفيد باشد

تاريخچه و مشكالت پيش روي توسعه شبكه ريلي پرسرعت در اين مقاله سعي بر اين است كه با مطالعه در اين 
.كشور،  روشها و تدابير در نظر گرفته شده جهت آغاز سرمايه گذاري و پيشرفت در اين امر مورد مطالعه قرار گيرد

راه آهن مسافري بين شهريراه آهن پرسرعت، سرمايه گذاري در راه آهن، :كلمات كليدي

مقدمه-1

تريليون دالر، آمريكا يكي از پيشرفته ترين شبكه هاي بزرگراهي و هوايي 8/1شصت سال و صرف هزينه اي بالغ بر در طي
محيطي روبرو شده اند و عالوه زيستافزايش هزينه هايواما امروزه اين شبكه ها با تراكم مسافر . جهان را ايجاد نموده است

شود مصرف كرده و باعث انتشار تقاضاي نفت اين كشور را كه عمدتا از خارج تهيه مياز % 70سيستم حمل و نقل فعلي ، بر آن
نقل اين كشور باقي خواهند ماند و ي حتمي حمل وتم هااين شبكه ها جزء سيسمسلماً.شوداز گازهاي گلخانه اي مي% 28

نولوژي بكار رفته در آنها نياز خواهد بود به سرمايه گذاري عظيمي نيز جهت بازسازي زيرساختهاي اساسي آنها و بروز كردن تك
پاسخگوي اما كامال واضح است كه اين زيرساختها جهت نيازهاي جابجايي آينده كافي نخواهد بود و سيستم هاي جديدي كه 

در اين راستا اين كشور در جهت ايجاد شبكه .الزم است،چالش هاي مربوط به محيط زيست، انرژي و اقتصاد امروزي باشد
.لي پرسرعت برنامه هايي را آغاز نموده است كه در اين مقاله به شرح آنها پرداخته مي شودري

021-44182133:اتوبان تهران كرج، آزادشهر، ساختمان سرير تلفن:آدرس-شركت صنايع ريلي ايران خودرو-كارشناس -1

Email: info@iri.co.ir
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:اهداف استراتژيك حمل و نقل-2

:بايد اهداف استراتژيك زير را در سالهاي آينده دنبال نمايد، حمل و نقلش خسرمايه گذاري در ب
امن ترين جابجايي را براي افراد و كاالها فراهم نموده و استفاده از زيرساختهاي موجود و جديد را :ييو كارايتامن•

.بهينه نمايد
.با راحت كردن جابجايي افراد و كاالها به رشد اقتصادي و حمايت از صنايع توليدي كمك كند:رقابت اقتصادي•

ت به سمت استقالل در زمينه انرژي و استفاده ازبا حرك:افزايش كارايي انرژي و بهبود كيفيت محيط زيست•

.انرژي هاي تجديد شونده باعث كاهش آلودگي و انتشار گازهاي گلخانه اي شود
آسان، كيفيت زندگي را در جوامع كوچك حمل و نقلبا فراهم كردن :جوامع كوچك مرتبط به يكديگرحمايت از •

.افزايش دهد
، نقش مهمي را در جابجايي مسافر بين شهري حمل و نقلسيستم هاي مختلف نشان داده شده است،1جدول در همانطور كه 

.بستگي دارداستقبال عموميكنند ولي برتري نسبي هركدام به بازي مي

برتري نسبي سيستم هاي مختلف حمل و نقل - 1لجدو

(IPR)2و راه آهن مسافري بين شهري (HSR)1راه آهن پرسرعت مشخصات-3

•HSR3سريع :
o با توقف هاي كمسرويس سريع و مكرر بين مراكز اصلي جمعيت
oمايل600تا 200:طول مسير
o مايل بر ساعت150حداقل : حداكثر سرعت در مسير
oبه استثناي مسير مشترك با ديگر وسايط ريلي در ترمينالها(غير همسطح هايتقاطعبا اختصاصي،:نوع مسير(
o كاستن از بار ترافيكي در بزرگراهها و خطوط هوايي: تاسيساز هدف

•HSR4منطقه اي:
oو با تعدادي توقف در مسيرسرويس نسبتا مكرر بين مراكز اصلي جمعيت و مراكز با جمعيت متوسط
oمايل500تا 100:طول مسير
oمايل بر ساعت150الي 110:حداكثر سرعت در مسير
oبا استفاده از تكنولوژي(غير همسطح هاي با تقاطع ،ركبخشي اختصاصي و بخشي مشت:مسيرنوعPTC(5

1 High Speed Rail
2 Intercity Passenger Rail
3 Express HSR
4 Regional HSR
5 Positive Train Control
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o خطوط هواييتا حدودي كاستن از بار ترافيكي در بزرگراهها و : تاسيساز هدف
•HSR1پديدار شونده:

o سرويس هايكه داراي پتانسيل قوي براي تبديل شدن به كريدورهايي توسعهHSR اكسپرس يا منطقه اي در
.آينده باشند

o مايل500تا 100: مسيرطول
oمايل بر ساعت110الي 90:حداكثر سرعت در مسير
oبا استفاده از تكنولوژي (غير همسطح يا همسطح با حفاظت پيشرفتههاي با تقاطع ،مشتركاصوال: نوع مسير

PTC(
o حمل و نقلسرويس هايريلي و آزادسازي ظرفيت ديگر حمل و نقلتوسعه :تاسيساز هدف

: معموليراه آهن •
oبار رفت و آمد در روز و با پتانسيل تبديل 12الي 7بار و حداكثر 1با حداقل مسافري بين شهري سنتيراه آهن

در آينده HSRشدن به سرويس 
oمايل100بيشتر از : طول مسير
oمايل بر ساعت 90الي 79:حداكثر سرعت در مسير
oمشترك: نوع مسير
o ريلي در آيندهحمل و نقلتوسعه :تاسيساز هدف.

: مسافري بين شهريراه آهن•
o كه ممكن است در رسيدن به ) اندكي كوتاهتر يا بلندتر(طول تقريبا برابر با سرويسهاي بين شهري كريدورهايي با

.مفيد باشدمقرون به صرفهاهداف استراتژيك با يك روش 

: در آمريكاپر سرعتآهنراه-4

آمريكا در اين زمينه سرمايه گذاري ،اخيردر دهه هاي ايي مسافر، بين شهري پر سرعت در جابجراه آهنعليرغم نقش مهم 
برنامه بلند مدتي را با اختصاص بودجه اوليه ،اين مسئلهتيمهاولي دولتمردان آمريكا با پي بردن به . چنداني انجام نداده است

.ندمايلي آغاز نموده ا600تا 100ر مسافتهاي بيليون دالر براي توسعه اين سيستم د1بيليون دالر و ساالنه 8

:مسافريراه آهنمزاياي -5

باشد و با در مسيرهاي با تراكم زياد مسافر، قطار يك وسيله مقرون به صرفه مي، 1با توجه به شكل:ايمني و كارايي•

نظر كاهش زمان توان آنها را به خطوط پرسرعت تبديل نمود كه ازسرمايه گذاري در بسياري از خطوط معمولي مي
السيرقطارهاي سريعبعنوان مثال،باشندخطوط پرسرعت داراي ايمني بااليي نيز مي. سفر بسيار مناسب خواهد بود

.تا كنون خروج از خط نداشته اند1964سن ژاپن از سال نشينكا
باشد زيرا با ايجاد دسترسي نيروي حياتي اقتصاد آمريكا مي،آمريكاحمل و نقلسيستم :پايه و اساس رقابت اقتصادي•

،پرسرعتسرمايه گذاري در قطار هاي ،آسان به مراكز اقتصادي باعث پيشرفت در زمينه بازرگاني شده و عالوه بر آن
.شودگن ميزايي در زمينه توليد محصوالت مربوطه مانند ريل، سيستم هاي كنترل، لوكومتيو و والخود باعث اشتغا

اكيزه ترين و پيكي از ، راه آهن1شكل با توجه به :محيطي كمترزيست كارايي باال در زمينه مصرف انرژي و اثرات •

باشد كه در آينده و با پيشرفت در زمينه بكارگيري موتورهاي مدرنتر ميحمل و نقلكم مصرف ترين سيستم هاي 

1 Emerging HSR
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اجراي ،انجام شده است1مطالعاتي كه در مركز سياست هواي پاكبر طبق يكي از . بر اين شاخص افزوده خواهد شد
.[1]خواهد شدبيليون تن گاز دي اكسيد كربن 6باعث كاهش توليد ساالنه پرسرعت در آمريكا حمل و نقلسيستم 

پرسرعت بين شهري و خطوط راه آهن با توجه به ايجاد سيستم حمل و نقل :ايجاد جوامع كوچك مرتبط به يكديگر•

.كديگر خواهد داشته ينقش برجسته تري در اتصال جوامع كوچك بمحلي، نسبت به بزرگراه و فرودگاه دسترسي 

[2]نقلمصرف انرژي انواع سيستمهاي حمل و- 1شكل 

:بين شهري در آمريكاراه آهنتاريخچه -6

مسافري راه آهنبين شهري پرسرعت در آمريكا، مرور مختصر تاريخچه راه آهنبه منظور فهم برنامه پيشنهادي جهت شروع 
.رسدميمهم بنظر آن روي ايده جديد و مشكالت قانوني چالش هاي پيشبين شهري، 

تاريخچه-6-1

بعد ازجنگ جهاني دوم در جابجايي مسافر ناچيز بوده است كه علت اين در آمريكا، ريلي حمل و نقل، نقش 2مطابق شكل 
. امر تمركز حكومت بر سرمايه گذاري در توسعه بخشهاي بزرگراهي و هوايي بوده است

[3]سفرهاي بين شهري در آمريكا- 2شكل 

1 Center of Clean Air Policy 
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فدرال را به خود دولت سرمايه گذاري رو به رشد از % 3ريلي كمتر از حمل و نقلشود ديده مي3همانطور كه در شكل
.اختصاص داده است

سرمايه گذاري دولت فدرال در حمل و نقل بين شهري- 3شكل 

سرمايه و مالكيت-6-2

ده توسط كنگره و به منظور حفظ سرويس هاي مسافري باقيمان(Amtrak)، شركت مسافري راه آهن ملي 1970در سال 
اين شركت بودجه . دارا  بودنيز در دست بخش خصوصي را آمد و حق دسترسي به مسيرهايوجودبر روي مسيرهاي ملي ب

در . كردريزي بلند مدت را با مشكل روبرو ميكرد كه اين امر برنامهخود را بصورت ساليانه از دولت فدرال دريافت مي
.شودديده ميميزان بودجه دولت فدرال و ايالتها در سيتم هاي حمل و نقل گوناگون 4شكل 

حمل و نقلعاوناتاريخچه سرمايه گذاري دولت فدرال در -4شكل 

:پرسرعتراه آهنبرگزيده براي كريدورهاي-6-3

فقط 1991برداشته است و از سال IRPو HSRتوسعه در طول دو دهه گذشته دولت فدرال قدمهاي كوچكي در راستاي 
كه قرار بود ساخته شودهاي همسطح با بزرگراهها در كريدورهاييميليون دالر به ايمن سازي تقاطع5با اختصاص ساالنه 

. مورد آن براي اينكار برگزيده شده است10تقاطع تاكنون 11، پرداخته است و از )5شكل (
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شبكه ريلي مسافري بين شهري در آمريكا- 5شكل

رگيدياهروشكابهسياقم-6-4

پيشرفته راه آهنپيشرو بوده است ولي در زمينه توسعه آهنراهدر زمينه توسعه 20و اوايل قرن 19آمريكا در قرن 
HSRدر چند دهه اخير كشورهاي زيادي در اروپا و آسيا در زمينه . مسافري بين شهري از ديگر كشورها عقب مانده است

.نشان داده شده است2جدول پيشرفت كرده اند كه 

 [4]راه آهن پرسرعت در چند كشور- 2جدول 
.رسيده استسريعپس از گذر از نوع منطقه اي به نوع بتدريج از مرحله پديدار شونده شروع شده وHSRدر اروپا 

چالش هاي حاضر-6-5

عالوه بر مشكالتي كه در زمينه عدم سرمايه گذاري در قطارهاي پرسرعت ذكر شد، پاره اي مشكالت ذاتي مربوط به اين 
:شودميصنعت وجود دارند كه در ادامه به آنها اشاره 

:مهارت ها و منابعكمبود•

مسافري در دهه هاي اخير و بازنشسته شدن افراد شاغل در اين بخش راه آهنسرمايه گذاري نسبتا اندك در زمينه 
به كمبود مهندسان ماهر در زمينه سيگنال، خط، طراحي قطار توان باعث كمبود تجربه در اين زمينه شده است كه مي

.اشاره كردآهنراه و طراحان و مديران 
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:هامحدوديت مالي ايالت•

وضعيت مالي وخيمي گرفتار كرده است ولي با وجود اين برخي از ايالتها بهركود اقتصادي حاضر، بسياري از ايالت ها را 
در دهند ولي مسلماًمسافري بين شهري را ادامه ميراه آهنحتي بدون حمايت مالي دولت فدرال كار در زمينه 

.ده با مشكل مواجه خواهند شدسالهاي آين
:هاي خصوصيراه آهنمشاركت با •

دهد ولي اين اجازه دسترسي به تسهيالت راه آهن هاي خصوصي را ميAmtrakگرچه قوانين دولت فدرال به شركت 
بين ايالتها و صاحبان بنابراين . شوددسترسي به خاطر پر بودن ظرفيت اين خطوط و ترافيك باري در آنها، محدود مي

.آيدوجود بجهت ارائه سرويسهاي پيشرفته مسافري بايستي مشاركت هايي ،هاي خصوصيراه آهنزيرساختارهاي 
:مشاركت هاي چند ايالتي•

گذرند، بنابراين استراتژي پرسرعت از ايالتهاي مختلف ميراه آهنهاي در نظر گرفته شده براي كريدوربسياري از 
HSR نيازمند مشاركتهاي چند ايالتي،جهت طراحي، سرمايه گذاري و ساخت،زمينه رشد برخوردار باشداز كه

.باشدمي
:پرسرعتراه آهننياز به استانداردهاي ايمني •

موجود در آمريكا با استانداردهايي طراحي شده اند كه ايمني مسافران را در خطوط مختلط باري و مسافري راه آهن
.باشدبنابراين جهت توسعه سريع قطارهاي پر سرعت، تجديد نظر در اين زمينه الزم ميد، نتامين نماي

اقدامات دولت فدرال جهت توسعه راه آهن پرسرعت-7

:يقانونگذار-7-1

شركت ي ساختاربر سياستهاي بيشتر،مباحثات انجام شده در كنگره در مورد راه آهن مسافري بين شهريسال گذشته،تا 
ولي در آغاز سال مالي بودمتمركز و تالش هاي محدودي در جهت پيشرفت كريدور شمالشرقي ملي راه آهن مسافري 

:مسافري بين شهري چهار قانون تصويب كردراه آهن، كنگره براي توسعه 2008
بين راه آهنميليون دالر توسط دولت فدرال به ايالت ها براي توسعه 30شامل اختصاص :كمك مالي به ايالتهاقانون •

.ري بر پايه رقابت بين ايالتهاشه
در خطوط اصلي كه در آنها مسافرتهاي PTCكنترلياجراي سيستم هاي:(RSIA)1راه آهنقانون توسعه ايمني •

.پذيردريلي بين شهري يا رفت و برگشتي انجام مي
مهمترين فعاليت ،Amtrakاين قانون بعد از تاسيس : (PRIIA)2مسافريراه آهنقانون توسعه و سرمايه گذاري •

سه برنامه جديد رقابتي براي تخصيص باشد كه در آن عالوه بر اجازه مجدد به اين شركت جهت فعاليت، كنگره مي
.نيز به تصويب رسيدبين شهري و پرسرعتراه آهنپيشرفت در جهتبودجه

o 301بخش (كمك مالي به كريدورهاي ريلي مسافري بين شهري(
o501بخش (ت توسعه كريدور ريلي پرسرع(
o 302بخش (كمك به كاهش تراكم در راه آهن مسافري بين شهري(

بيليون دالري جهت صرف در قسمتهاي 8تخصيص بودجه : (ARRA)3قانون سرمايه گذاري مجدد و بهبود آمريكا•
PRIIA

1 Rail Safety Improvement Act
2 Passenger Rail Investment and Improvement Act
3 American Recovery and Reinvestment Act
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:بودجه ساليانه-7-2

بين شهري، بصورت ساليانه آهنراه، اختصاص بودجه براي (Amtrak)شركت مسافري راه آهن ملي از زمان شروع بكار 
است و توسعه ديگر خطوط بر عهده ايالت ها بوده شدهعمليات پايه اي و تعمير و نگهداري خطوط و بيشتر صرف بوده 

دولت فدرال براي اولين بار بعنوان يك شريك اساسي در سرمايه گذاري 2009و 2008مالي هاياست ولي با آغاز سال
دهه اخير در شركت 4سرمايه گذاري دولت فدرال در طول 6شكل . پر سرعت ظاهر شده استبين شهري راه آهندر 

.دهدايالت ها را نشان ميكمك به و اخيرا مسافري راه آهن ملي 

سرمايه گذاري دولت فدرال در راه آهن مسافري بين شهري- 6شكل 

:استراتژي پيشنهادي-8

راه آهن، بيانگر تعهد مهم دولت فدرال بر توسعه ARRAبيليون دالر اختصاصي توسط دولت فدرال در قانون 8در حاليكه 
. مسافريراه آهنبراي استراتژي بلند مدت توسعه است باشد ولي اين مبلغ فقط يك پيش پرداخت مسافري پر سرعت مي

متناسب با يحمل و نقليك بودجه ساليانه نيز الزم است تا شبكه ،Amtrakو سرمايه گذاري شركت عالوه بر اين سرمايه اوليه
مايلي داشته باشد، ساخته 600تا 100مسافري پرسرعت در مسيرهاي حمل و نقل ريلي كه بتواند نقش اساسي در 21قرن 
برنامه پيشنهادي در اين .استيليون دالر تصويب شده ب1سال به مقدار ساالنه 5تا 2010اين بودجه ساليانه از سال . شود

.باشدپايه و اساس هدف اصلي در بلند مدت كه است بسوي پروژه هايي در كوتاه مدت اين بودجه ها مقاله هدايت 

:روش سرمايه گذاري پيشنهادي-9

:انجام پذيرددر سه بخش زير بايستي سرمايه گذاري ها به منظور پياده سازي استراتژي پيشنهادي 
مانند PRIIAقانون 302و 301واجد شرايط بر طبق بندهاي منفرد ژه هاي پروكمك هايي جهت تكميل :پروژه ها•

اين پروژه ها واجد شرايط بودن، براي .كه براي سرويسهاي موجود مفيد باشندزيرساختارها، تسهيالت و تجهيزات
آن كامل 2(PE)و مهندسي اوليه (NEPA)1بايد اوال آماده انجام باشند يعني كارهاي قانوني مربوط به محيط زيست

.باشدرسيده اثبات به و ثانيا قابل استفاده و سودمند بودن آنها شده باشد
كه كريدورپروژه هاي مربوط به توسعه كليه بخشها و فازهاي توافقات مشاركتي براي :كريدورهاتوسعه پروژه هاي•

. و براي سرويسهاي موجود و جديد سودمند باشندبودهواجد شرايط PRIIAقانون 301و 501تحت بخش هاي 
مانند پيش بر پايه مطالعات انجام شده براي كريدورواجد شرايط باشند بايد اوال كريدورهايپروژه هابراي اينكه اين 

1 National Environmental Policy Act
2 Preliminary Engineering
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داراي يكسري اهداف سرويس دهي و بوده و... بيني هاي تقاضاي سفر، شرايط خطوط موجود، مهندسي مفهومي و 
داراي مدارك كامل و كافي باشند كه ثانيازم براي رسيدن به آن اهداف باشد وت اوليه اي از پروژه هاي الليس

هايي كه فاقد اين شرايط باشند سرمايه گذاري پروژهبراي .تخمين هزينه ها و معقول بودن اجراي آنها را نشان دهد
.تا رسيدن به اين شرايط مجاز خواهد بودفقط 

هاي راه آهنو طرحهاي مربوط به كريدور فعاليتهاي برنامه ريزي شامل توسعه توافقات مشاركتي براي:ريزيبرنامه •

اين . ARRAي غير از يبا استفاده از بودجه هاPRIIAقانون 301ايالتي واجد شرايط سرمايه گذاري برطبق بخش 
در دوره هاي بعدي ARRAدريافت بودجه باقيمانده كند كه خود را براي شانس را براي ايالتها فراهم مي،گزينه

.مهيا كنند
.سرمايه گذاري نشان داده شده استشوراين سه 7در شكل 

مسير سرمايه گذاري- 7شكل 

:پيش نيازها-10

:بايستي شرايط زير را داشته باشندشركت هاي متقاضي انجام پروژه ها، 
كلي براي مطابق با طرحآنها اوال كريدوريبايد نشان دهند كه پروژه يا برنامه متقاضيان :برنامه ريزي و توسعه پروژه•

نكه ديگر پروژه هاي مكمل توانند صرفنظر از ايثانيا منافع مستقل دارند يعني مي. باشديا ترمينالها كريدورهاتوسعه 
.شوند يا نه، مفيد باشند و ثالثا داراي ايمني و نظم باشندانجام 

بايد موافقتنامه هايي داشته باشند كه درآن نقش و مسئوليتشان بوضوح بيان شده متقاضيان :ذينفعانهايموافقتنامه •

از آنها كريدور اوال ديگر ايالتهايي كه : باشد و موفقيت انجام پروژه بوسيله در نظر گرفتن موارد زير تضمين شده باشد
افراد يا گروههاي ديگر رابعا. اپراتور سرويس پيشنهاديثالثا. هاراه آهنصاحبان زيرساختها و ثانيا. كندعبور مي

به حمل و نقل، اداره كريدورهامتقاضيان انجام پروژ هاي در مورد . دارندموفقيت پروژه ذينفع كه نقش مهمي در 
.توافقات اصلي بين سازمانهاي بزرگ تاكيد دارد

ر نظر گرفتن تعداد مسافر و هزينه هاي عملياتي و نگهداري و بايد پيش بيني مالي خود را با دمتقاضيان :برنامه مالي•

.سود ارائه دهند
در اين برنامه بايد اين . بايد قابليت خود را براي مديريت انجام پروژه نشان دهندمتقاضيان :برنامه مديريت پروژه•

، مقررات پروسه هاي كنترل كيفيتمدارك كاركنان، بودجه، برنامه ها، روند كنترل و تغيير، : موارد درنظر گرفته شود
.اشتباهات سهوي و مكانيزمهاي گزارشدهي
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:پروژه ها جهت تخصيص بودجهضوابط انتخاب-11

. پروژه ها بايستي داراي نتايج ، محركهاي اقتصادي، منافع بلند مدت عمومي و اهداف شفاف و قابل توجيه باشند
كنند بر پايه اينكه چگونه برنامه و پروژه آنها به سمت اهداف زير حركت ميمتقاضيان:دست يافتن به منافع عمومي•

:شوندارزيابي مي
oمشاركت در ثبات اقتصادي به كمك ايجاد يا حفظ شغل
o كارا و ايمن، ايجاد رقابت اقتصادي، استفاده حمل و نقلبه منظور تضمين حمل و نقلپيشبرد اهداف استراتژيك

.كوچك مرتبط به يكديگربهينه از انرژي و حفظ محيط زيست و پشتيباني از جوامع 
o اشاره شده در پرسرعتمسافري بين شهري و راه آهنپيشبرد ديگر اهدافPRIIA.

ورده كردن پيش آبراي برموفقيت در رثومبر اساس اينكه چگونه فاكتورهاي بحراني متقاضيان:كاهش خطرات•

:شوندنيازهاي اشاره شده در باال، در پروژه آنها در نظرگرفته شده باشد ارزيابي مي
oظرفيت حقوقي و مالي براي انجام و مديريت پروژه
oطرح ها و پيش بيني هاي مالي براي پوشش هزينه ها
o ها و صاحبان زيرساختهاراه آهننان كليدي مخصوصا ديگر ايالتهاي درگير دركريدور و ميزباناعفنيذتعهد
oتجربه و روش براي مديريت مالي و خطرات

ديگر ضوابط•

oدر رسيدن به منافعبرنامه زماني
oكفايت مديريت و گزارشدهي
o عملكردتماميت و كيفيت

:اجرازماني برنامه -12

اين . در نظر گيردARRAرا با الزامات متقاضيانبايد محدوديتهاي پيشروي پيشنهادپيشنهادي براي اجراي اين زماني برنامه 
.است فراخواناست كه هركدام شامل چندين دوربرنامه شامل دو 

.دهدنشان ميهمراه با فعاليتها را تقاضاهاخالصه اي از برنامه 8شكل 
و بودجه سال ARRAيرا با استفاده از بودجه هاي تخصيص9بند اين بخش سه روش گفته شده در: دور اول•

.دهدپوشش مي2009
oد، يعني برنامه نتواند اوال سريعا شروع شوست كه مييي اپروژه هابراي فراخواناين : پروژه ها–1فراخوان

كامل شده باشد يا ثانيا نيازمند انجام كارهايآنها ريزي، مهندسي و ديگر كارهاي مقدماتي و زيست محيطي 
مراحلبه منظور تخمين دقيق هزينه ها و طرحهاي ساختي است كه در مربوط به محيط زيست و مهندسي اوليه

.شودبعدي آماده بكار 
oكريدورها است كه كارهاي مقدماتي و اي پروژه هدر جهت فراخواناين : اي توسعه كريدورهاپروژه ه- 2فراخوان

.كامل شده باشدآن زيست محيطي 
o ريزي كريدورهاي ايالتي استدر جهت برنامهفراخوانن اي: برنامه ريزي-3فراخوان.

اولدوركه در پروژه ها مجدد درخواستبراي شود به متقاضيان داده ميفرصت مجددي دور اين در :دور دوم•

.پيشنهادات جديدتروتجديد نظر همراه با ناموفق بوده اند 



١١

HSR/IPRبرنامه زماني اجراي- 8شكل 

:هاي بعديقدم -13

كريدورهاي ايجاد شبكه ملي جديدي از باشد كه هدف آن ميپيشنهاداولين برنامه از ميان چندين ، فوقپيشنهاديبرنامه 
. اشدبمسافري بين شهري ميپرسرعتريلي براي قطارهاي 

.خواهد شدبرنامهفعاليتهايي را آغاز خواهد نمود كه باعث پيشرفت اين حمل و نقل، اداره 9در ماههاي آينده، مطابق شكل 

مراحل بعدي پيشرفت پروژه- 9شكل 

فعاليتهاي زير را انجام خواهد داد تا حمل و نقلاداره :2009قانون سرمايه گذاري مجدد و بهبود آمريكا در سال •

.را پيش ببردمقالهرا برآورده كرده و استراتژي بيان شده در اين ARRAخواسته هاي 
oكه جزئيات مربوط به واجد شرايط بودن، پيش نيازهاي كار، ضوابط ارزيابي و ديگر رويه ها : انتشار راهنماي موقت

.را نشان دهد
oتحت مشمول سرمايه گذاري ايبراي كاره: انتشار تقاضاهاARRA بر اساس برنامه زماني 2009و بودجه مالي

.اشاره شده
oگزارش هاي مداوم و منظمي از پيشرفت اجراي قوانين : تهيه گزارش هاي پيشرفتARRA و سياست حكومت

راه آهنسال را براي برنامه هاي 5بيليون دالر در طي 5رئيس جمهور جزئيات درخواست :2010بودجه سال مالي •

.، منتشر خواهد نمود2010در بودجه سال پرسرعت
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سطحي همكاري حمل و نقلدولت تمايل دارد با كنگره در زمينه بهسازي :سطحيحمل و نقلمجوز مجدد براي •

.و پيشرفت اقتصادي شودحمل و نقلهموار كردن مسير سرمايه گذاري باعث افزايش گزينه هاي با كرده و 
راه ملي را كه با طرح هايراه آهنبايد طرح حمل و نقل، اداره PRIIAقانون307برطبق بند :مليراه آهنطرح •

ملي يكپارچه، راه آهنكه يك سيستم ملي تناقض نداشته باشد، بگونه اي توسعه دهد راه آهنايالتي و نيازهاي آهن
.كارا و بهينه جهت جابجايي مسافر و كاال ايجاد شود

:نتيجه گيري-14

بعنوان در دهه هاي اخير در زمينه ايجاد و توسعه راه آهن پرسرعت پيشرفت چنداني نداشته است و امروزه اياالت متحده 
با توجه به نقش و اهميت سفرهاي ريلي پرسرعت، تصميم گرفته شبكه هاي بزرگراهي و هوايي جهان يكي از بزرگترين دارنده 

روش بكار گرفته در اين زمينه . ن نوع سيستم حمل ونقل بپردازداست با تخصيص بودجه و تصويب قوانين مربوطه به توسعه اي
تصويب قوانين مربوطه جهت تخصيص بودجه به پروژه هاي مربوط به ساخت زيرساختارها، نصب تجهيزات، برنامه عبارتست از

ط با طرح كلي توسعه ريزي و توسعه كريدورها و در مرحله بعد شناسايي پيمانكاران واجد شرايط جهت انجام پروژه هاي مرتب
اميد است كه . شدبيليون دالر انجام خواهد 1بودجه ساالنه 5بيليون دالر و 8مراحل فوق با بودجه اوليه . شبكه ريلي پرسرعت

با بهره گيري از نقاط قوت اين برنامه و اصالح نقاط ضعف آن شاهد توسعه حمل و نقل ريلي پرسرعت در جايجاي كشور 
.خودمان باشيم
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