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  هاي حمل و نقل ریلی در سیستم درآمدمین روش هاي تأ

  ) هنگ کنگ، انگلستان وآمریکا متروهاي: مورد مطالعه(

  

  2مصطفی کاهه،1بهمن خانیان

  وحومه آهن شهري تهران برداري راه شرکت بهره کارشناس تدوین و اصالح بودجه 1

  ران وحومهآهن شهري ته برداري راه مسئول تدوین و اصالح بودجه شرکت بهره 2

  

  چکیده

امروزه در جهان صنعت حمل و نقل ریلی در توسعه پایدار نقش بسیار روشن و انکار ناپذیر داشته و  

در این میان مترو در جهان بیشترین کارایی را .سهم چشمگیري در تولید ناخالص داخلی کشور ها دارد

از ) ،دریایی و هواییجاده اي (نقلضمن آنکه نسبت به دیگر صنایع حمل و.در برابر انرژي مصرفی دارد

به عبارت . همچنین کمترین آسیب را به محیط زیست وارد می نماید.خوردار استحوادث کمتري بر

زیست است، به گونه اي که به جابه جایی در ارتباط با محیط دیگر صنعت راه آهن سازگارترین روش 

موانع متعددي پیش روي  نقل ریلییرتوسعه حمل وــــــدرمس. است بزمعروفایی سج جابه صنعت

 کند، هاي مربوط به توسعه را دچار مشکل می سیاست توسعه وجود دارد که اجراء  کشورهاي درحال

گذاري، ضعف ساختاري موسسات دولتی  ازجمله این موانع می توان به محدودیت منابع سرمایه

است و با  ي جهان بررسی شدهدراین مقاله روش هاي تامین مالی در متروها .اشاره نمودوخصوصی 

هاي جهان روش هاي تامین مالی  هاي بودجه مترو  متعدد وحتی کتابمطالعه و بررسی مطالب 

 سپس  ،کنگ  ي تامین درآمد نوآورانه مترو هنگابتدا روش ها .توضیح داده شده است

   آنجلس و ت لسلایامترو هاي تامین درآمد  ر انتها روشد روش تامین درآمد مترو لندن انگستان و

زیرا از مطالعه  ،ار جدیدي استیایالت واشنگتن آمریکا به تفصیل آمده است که در نوع خود کار بس
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 مقدمه  -1

اگر به بحث توسعه مترو به عنوان یک فرآیند توجه شود می توان آن را یک شاخص پیشرفت در 

ان کامال پذیرفته است که حرکت موثر و سازنده در مسیر صاز دید متخص. توسعه کشور ها تلقی کرد

نحوه تامین مالی و . اهم نمایداف بلند مدت فردتوسعه مترو می تواند تصویر روشنی در رسیدن به اه

بنایی و بهره برداري مترو در حال حاضر از مهمترین  رهاي زی جه اجرایی الزم براي انجام پروژه تهیه بود

انتخاب روش تامین مالی مناسب در مورد  .اي در حال توسعه استـچالش هاي پیش روي کشوره

اي تامین مالی ساخت و بهره برداري از مراحل است،چرا که اندیشیدن راهکاري بر مهم پروژه ها بسیار 

  د در بهرهـاي تامین درآمـاما روش ه .روژه استـان از به انجام رسیدن پــاولیه براي اطمین

  نکته مهم در تامین درآمد بهره برداري انتخاب صحیح روش. برداري از مترو بسیار مهم تراست

شرکت هاي مترو با توجه به منابع . از مترو است ربردا  رایط وکشور بهرهتامین مالی با توجه به ش 

  استفاده روز افزون از وسایل شخصی  به دنبال اي تقاضا،ه الگو محدود،مشکالت و موانع اقتصادي،

اصالح  .برداري مترو و سرمایه گذاري در این زمینه هستند در بخش بهرهدرآمد راه هاي افزایش  

آمدهاي عملیاتی براي بسیاري از شرکت هاي مترو در سراسر یا در )فروش بلیط( ايدرآمدهاي کرایه 

شرکت هاي بهره برداري  درآمد .جهان به عنوان یک منبع مهم تامین درآمد اهمیت پیدا کرده است

  اجاره غرفه ها و مکان هاي تجاري، یارانه مستقیم دولتی، مترو عمدتا شامل فروش بلیط مسافري،

روشهاي تامین درآمد در کشور هاي تشریح به  در ادامه .باشد امور تبلیغاتی و خرده فروشی می 

  .می پردازیممذکور 

  :تعریف مساله و اهداف تحقیق - 2

. بدست می آیدغیر عملیاتی  هايمدهاي عملیاتی و درآمترو از درآمد  درآمد شرکت هاي بهره برداري

 هاي درآمدشامل  لیاتیدرآمدهاي غیر عم .شودمی  شامل درآمد فروش بلیط  عملیاتی  درآمدهاي

اما نوع و تعداد هریک از این درآمدها در .می شود ،درآمد اجاره غرفه ها و مکان هاي تجاريتبلیغاتی

  نسبت هر یک از این عنوان درآمدها در درآمد کل  همچنین  .کشور هاي مختلف متفاوت است

هزینه هاي  برابر 1.5تا درآمد فروش بلیط در مترو هنگ کنک . شرکت هاي مترو دنیا متفاوت است

قیمت بلیط مترو . هزینه هاي عملیاتی را پوشش می دهد % 27هاي عملیاتی ودر لس آنجلس فقط 

پس علت درآمد باالي  مترو  . یورو  می باشد 1.91ودر لس آنجلس  امریکا   یورو 0.91در هنگ کنگ 

دنیا وجود دارند که  شرکت مترو در 56حداقلهنگ کنگ مریوط به قیمت بلیط نمی باشد، چون 

کنگ باالتر است ولی درآمدهاي آنها به مراتب از درآمد قیمت بلیط آنها از قیمت بلیط مترو هنگ 
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علت این امر به تعداد مسافر ساالنه مترو و همچنین فرهنگ اسفاده از . مترو هنگ کنگ پایین تر است

بال آن هستیم چگونه به دن ین تحقیقدرا .در هر کشوري بستگی داردو نقل عمومی  حمل و نقل

  و فقط با درآمد فروش بلیط بههاي مترو بدون گرفتن یارانه از دولت  و شرکتبعضی از کشورها 

گرفتن یارانه فراوان از دولت مرکزي تنها  هاي مترو  با شرکت پردازند و برخی دیگر از برداري می بهره 

  .باشند هاي عملیاتی خود می قادر به پوشش هزینه

  

  واشنگتن لس آنجلس و لندن، هاي کسب درآمد در متروهاي هنگ کنگ، یوهش -3

  : ) MTR( هنگ کنگمترو  سیستم 1 - 3 

آهن حمل و نقل انبوه زیر زمینی در جهان است که از راه  راه سیستم متروي هنگ کنگ تنها خط

  متروشرکت . دهد می پوشش ها را هزینه تمام درآمدي داردکه،بدون یارانه فروش بلیط

واگن در بر می گیرد که در روزهاي کاري  1000ایستگاه و بیش از  53کیلومتر را با  91 هنگ کنگ 

با  1973در سال  مترو هنگ کنگشرکت  ساخت. میلیون مسافر دارد 2.5به طور میانگین بیش از 

ي مالی مکانیسم ها میلیون دالر هنگ کنگ اعالم شد، و باقی سرمایه آن با سایر 5000 هزینه ابتدایی

را نیز با دریافت اجاره اقتصادي از  ساخت مترو دولت هنگ کنگ توانست سرمایه اصلی. افزایش یافت

در هنگ کنگ، تمام زمین ها متعلق به دولت است که بر اساس یک . زمین هاي ملی افزایش دهد

 2000و  1996براي مثال، بین سال هاي . سیستم مشخص قرارداد اقدام به اجاره آن ها می کند

بیش وساز مترو  ساختدرآمد ساالنه حاصل از اجاره زمین هاي عمومی براي جوابگویی به هزینه هاي 

مترو را پوشش  عملیاتی برابر هزینه هاي 1.5درآمد فروش بلیط در مترو هنگ کنگ . از حد نیاز بود

   در اتدر ایستگاه ها،تبلیغ خرده فروشی از طریق اجاره واحد هايمترو هنگ کنگ  .می دهد

  ایشتوسعه امالك مسکونی،تملک دفاترو مراکز خرید درآمدهاي خود را افز واگن هاوایستگاه ها،

ارسلونا،لندن،لوس یسه با شهر هاي بدر مقاشخصی در هنگ کنگ  خودرويسرانه مالکیت .دهدمی  

  .اشدب می  کمترین سانتیاگو،سائوپائولو،سنگاپور،استکهلم،نیویوركسیتی،مونترال،مکزیکو،آنجلس

میتوان نتیجه گرفت مردم هنگ کنگ تمایلی به  .روي شخصی دارنددخومردم  %01کنگ هنگدر

و فرهنگ استفاده از حمل ونقل عمومی به ویژه مترو در  داشتن و استفاده از خودروي شخصی ندارند

% 70حدود درست برخالف شهر تهران که  .هنگ کنگ چین یک فرهنگ عمومی و رایج است 

د آوري داشته و چند علت مهم مترو هنگ کنگ همواره سو .صی تک سرنشین هستندخودروهاي شخ

  :دارد
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ي مترو از کل درآمدها% 75بوده ،تقریبا  درآمد هاي فروش بلیط در مترو هنگ کنگ بسیار باال - 1

 .برابر هزینه هاي عملیاتی راپوشش می دهد 1.5راشامل می شودو 

هزینه هاي عملیاتی خود را بسیارکاهش داده است ،به  مترو هنگ کنگ هزینه ها و به خصوص - 2

 . مترو مشهور دنیا دارد 12طوري که شرکت مترو هنگ کنگ کمترین هزینه عملیاتی را در بین 

مترو مشهور دنیا  12ین درب غیرعملیاتیمترو هنگ کنگ باالترین درآمد  غیرعملیاتیدرآمدهاي  -  3

هاي تجاري ي تبلیغاتی،درآمد اجاره غرفه ها و مکان شامل درآمدها غیرعملیاتیي هادرآمد.است

 .می شود پارکینگ درآمدو

 .فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی و به ویژه مترو در بین مردم هنگ کنگ رایج است - 4

 درآمد فروش بلیط =تعداد مسافران× قیمت بلیط - 5

  مترو مشهور دنیا  12ر بین تعداد مسافر ساالنه مترو هنگ کنگ باالترین تعداد مسافر د - 6

  شهر دنیا  107وسط قیمت بلیط مترو  در متحد ضمنا قیمت بلیط مترو هنگ کنگ .می باشد

تجربه نشان می دهد که کشور هایی که قیمت بلیط مترو را بسیار باال یا بسیار پایین قرار  .می باشد

    .می دهند با مشکل تامین درآمد مواجه خواهند شد

  

  : لندن – نتاسانگل  2- 3

اولین مترو ( سیستم هاي حمل و نقل ریلی در جهان به شمار می رودمترو لندن یکی از مهمترین 

با مطالعه و بررسی . که اخبار مربوط به آن همیشه در صدر رسانه ها و مطبوعات انعکاس دارد )دنیا

به  1ول شمارهجد در،منابع درآمد مترو لندن به تفکیک لندن   2013بودجه حمل و نقل سال مالی 

  .آمده است تفصیل
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  میالدي 2013سال  مترو لندن بهره برداري بودجه :   (1)جدول

  )£m( میلیون پوند

  بودجه عملیاتی

  درآمد
هزینه 

  عملیاتی

هزینه خالص 

  عملیاتی

        لندن یریلشبکه و متروي لندن لندن،  زیرزمینی متروي

  2133    )2133(  درآمد رفت وآمد زیرزمینی لندن

  162  -  )162(  درآمد ثانویه متروي لندن

  1832  1832  -  هزینه عملیاتی متروي لندن

  350  361  )11(  متروي لندن

  9  122  )113(  راه آهن سبک دوکلند

  52  164  )113(  متروي زمینی لندن

  2  25  )24(  لندن ترامواي

  19  31  )12(  سایر

  )33(  2535  )2568(  و راه آهن لندنلندن، متروي لندن  متروي زیرزمینی کل 

  

یورو می باشد که در  2.75در شهر لندن بهاي بلیط  .مردم خودروي شخصی دارند% 35در شهر لندن 

یعنی سفر با مترو در لندن در .را به خود اختصاص داده است 4شهر داراي مترو در دنیا رتبه  106بین 

در دنیا وجود دارد که بهاي بلیط شهر  3فقط  .مقایسه با شهر هاي دیگر دنیا بسیار گران می باشد

  .کپنهاك ،نیوکاسل واستکهلم.مترو آنها از بهاي بلیط مترو لندن باالتر است

  مترو لندن هم از لحاظ هزینه هاي عملیاتی و هم از لحاظ هزینه هاي : هزینه هاي مترو لندن

دنیا مربوط به مترو  مترو مشهور 12 بینباالترین هزینه هاي مترو در . غیر عملیاتی رکورد دار است

  .لندن می باشد

غیر عملیاتی مددرآ.ندن از فروش بلیط بدست می ایدقسمت عمده درآمد مترو ل :مترو لندن هايدرآمد

مترو مشهور دنیا تنها مترو هنگ کنگ است  12دربین . سهم ناچیزي در درآمدهاي مترو لندن دارند

  غاتی ،اجاره پارکینگ،اجاره زمین بدستتبلی درآمدهاي کل خود را از درآمدهاي% 25که حدود 

براي تامین  که قادر به کنترل کردن هزینه هاي خود نباشد)ایالتی(مترو هر شهري . می آورد 

  بدیهی است که .مدهاي خود اولین کاري که انجام می دهد افزایش قیمت بلیط می باشددرآ

  .می با قیمت بلیط دارندشرکت هاي مترو رابطه مستقیهزینه هاي عملیاتی و غیر عملیاتی 
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  :ل مانع پیشرفت اقتصادي آن می شودمترو لندن اولین مترو افتتاح شده دردنیا می باشد،اما چند عام

  غیرعملیاتی،افزایش یا ایجاد درآمدهاي نداشتن ایده براي درآمدهاي نوین مالی  - 1

  بهاي بسیار باالي بلیط - 2

  )عملیاتی اعم از عملیاتی و غیر(باالبودن هزینه ها - 3

  پایین بودن یارانه هاي دریافتی از دولت مرکزي و شهرداري - 4

  

  
  

 به سازمان هاي دولتی جریان پول نقد از و نهادهاي خصوصی دولت و رابطه پیچیده بین باالشکل 

    .را نشان می دهد )مترو زیر زمینی لندن(بخش خصوصی
  

  : مریکاآمترو - 3

نظیر  ودجه راه آهن شهري در ایالت هاي آمریکا کمو ب ر متروبودجه وسیستم هاي مالی دشفاف بودن 

 2010 است ،به طوري که دسترسی به اطالعات مالی و حتی کتاب هاي بودجه سال هاي مالی

  .به راحتی امکان پذیر است 2014و 2013، 2012، 2011،
  

   :لس آنجلسمترو ایالت  1 - 3

  میلیون دالر است که از موارد زیر حاصل  4995.3  آنجلس  مترو لس2014درآمد کل سال مالی 

  : می شود
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  1مالیات فروش - 1

افزایش و کاهش مالیات فروش . درا ارائه می دهمترو مالیات فروش ، بیشترین درآمد الزم براي اداره 

افزایش % 5در حال حاضر انتظار می رود درآمد مالیات فروش تا . طبق اقتصاد داخلی اتفاق می افتد

  . است لس آنجلس حدي نشان دهنده بهبود اوضاع رکود اقتصادي در منطقهیابد که تا 

  درآمد عملیاتی و سایر درآمدها  -  2

%) 9تنها (حاصل می شوند همچنان سهم اندکی  )فروش بلیط(لیاتی، که بیشتر در کرایه هامعدرآمد 

  لعات آتی روياین شرایط  پایدار نیست و مطا. را تشکیل می دهد لس آنجلس ترواز درآمد کل م

    .راه هاي اصالح کرایه تعادل بهتري به این معادله خواهد بخشید 

   )یارانه فدرال و ایالتی(تامین بودجه کالن -  3

همچنان با جدیت به دنبال سرمایه گذاري هاي فدرال و ایالتی است تا بتواند بودجه  لس آنجلسمترو

تغییرات . س آنجلس انجام شده تامین کندن در لو نقل عمومی  را که تا کنوبزرگترین پرژه ملی حمل 

  ،2014سال مالی در . تاثیر می گذارد ترود بسیاري عوامل دیگر در موفقیت مجو سیاسی نیز مانن

 از درآمد کل% 23که حدود  می کند میلیارد دالر  از بودجه دولتی را کسب 1.2 لس آنجلس مترو 

میلیون دالر دیگر نیز به منظور حفظ دارایی  778.1غ مبل دارددر نظرمترو . را تشکیل می دهد مترو

  .دکار در آینده استقراض کن ادامه هاي فعلی و

 

   
  به میلیون دالر 2014گروه هاي اصلی درآمد مترو لس آنجلس در سال :2نمودار 

  

  

                   

 ط دولتمالیات به نفع سرمایه مترو، وضع شده توسط دولت و جمع آوري شده توس ١

 منابع اوراق قرضه و سرمایه
 درآمد عملیاتی و سایر درآمدها

 مالیات فروش
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  :آمده است 2013ي مترو لس آنجلس در سال مالی خالصه درآمدهادر جدول زیر 

  

  2013ي مترو لس آنجلس در سال مالی هادرآمد : )2(ل جدو

  )دالر میلیون به(درآمد 
بودجه سال 

 2013مالی 

سال  پیش بینی

 2014مالی 

به   2013تغییر 

 )به درصد( 2014

  STAو  TDAمالیات فروش، درآمدهاي 

 )A سر فصل( مالیات فروش -

  )C سرفصل( مالیات فروش -

  )Rمعیار ( مالیات فروش -

 (TDA)قانون توسعه حمل و نقل  -کمک دولت

 (STA)ایالتی  کمک هاي حمل ونقل

  

6/674  

6/674  

6/674  

3/337  

6/123  

  

4/708  

4/708  

4/708  

2/354 

5/115  

  

5%  

5% 

5% 

5%  

6/6 % -  

  STA  7/2484 9/2594  4/4% و TDAمالیات فروش،  از حاصل درآمدهاي

  درآمد عملیاتی و سایر

  )فروش بلیط(کرایه مسافران 

 وط سریع السیرخطعوارض 

  تبلیغات

  سایر درآمدها

  

3/345  

11  

3/24  

7/48  

  

1/345  

4/12  

5/20  

2/71  

  

0.1 - % 

7/12%  

6/15% -  

2/46%  

  %6/4  2/449  3/429  درآمد عملیاتی و سایر درآمدهاجمع 

  منابع اوراق فرضه و سرمایه

  بازپرداخت کمک هزینه

  منابع مانده از سال گذشته و بودجه اوراق قرضه

  

4/1108  

571  

  

1/1173  

1/778  

  

8/5%  

3/36%  

  %2/16  2/1951  4/1679  منابع اوراق قرضه و سرمایهجمع 

  %7/8  3/4995  4/4593  درآمد کل

  %7/8  3/4995  4/4593  کل مترو هزینه هاي

  -  -  -  مازاد)/ کسري(

  .جمع مقادیر کل به علت گرد کردن صحیح نباشد ممکن است حاصل: نکته

   

سر فصل  .حلی، قانون گسترش راه آهن و بودجه احتیاطی می شودشامل یارانه ،درآمد م Aسر فصل 

C  معیار . راه و بودجه احتیاطی می شود،درآمد آزادراه بزرگشامل برنامه امنیتی مترو، درآمد محلی 
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 سرمایه  ودرآمد آزادراه  درآمد محلی، شامل درآمد سرمایه گذاري در راه آهن شهري، Rسنجش 

  . هري می شودگذاري جدید در  راه آهن ش

  :را نشان می دهد 2014در سال مالی   لس آنجلس نمودار زیر منابع تامین بودجه مترو

 

  
  2014منابع تامین بودجه مترو لس آنجلس در سال مالی : 3نمودار 

  

کرایه مترو جزو ارزان ترین هزینه هاي حمل و نقل عمومی در سراسر جهان نشان می دهد 4نمودار 

  .است

  

  
  پایه کرایه هاي اتوبوس :4 نمودار 

  

میانگین کرایه به علت تخفیف هاي ارائه . دالر جزو کم ترین پایه هاي کرایه مترو است 1.50مبلغ 

 .دالر است 0.70شده بابت سفرهاي روزانه، دانش آموزي، سالمندان و معلوالن تنها نفري 
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عمومی در جهان کمترین  کرایه مترو نسبت به سایر حمل و نقل هاينیز نشان می دهد 5نمودار  

  .را پوشش می دهد)عملیاتی(درصد هزینه بهره برداري 

  

  

  

  

  

  

  ه هاپوشش هزینه هاي عملیاتی توسط کرای:5 نمودار 

  

این پژوهش . سیاست کرایه و پژوهش اصالحی به منظور تعیین مبلغ کرایه مناسب در حال انجام است

به  میزان مالیاتحیح میان کرایه مسافران و جنبه هاي مختلف درآمدها را براي تشریح تعادل ص

  روش هاي بسیاري بررسی. منظور تامین بودجه هزینه هاي بهره برداري مد نظر قرار می دهد

  این پژوهش تاثیر تغییرات. می شوند، از قبیل کرایه مسافتی، زمانی، و کرایه مبتنی بر خدمات 

  . مالحظه یک باره در آینده بررسی می کند دوره اي و تدریجی کرایه را در مقابل افزایش قابل 

  

 

  :ایالت واشنگتنمترو  2- 3

منابع درآمد در جدول زیر .مترو هاي دنیا بودجه مترو واشنگتن می باشد از شفاف ترین بودجه یکی

  .مترو واشنگتن کامال مشخص شده است 2012و  2011 ،2009،2010سال هاي مالی 
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 با منابع و برنامه ها اعتبار خالصه تامین) : 3(جدول

  2012  2011  2010  2009  برحسب هزار دالر
تغییرات 

  دالر

تغییرات 

  )واریانس(

درآمد حاصل از 

  فروش بلیط
657179  597800  707161  712904  7435  8/0%  

  %2/58  2576  7000  4424  8599  7771  سایر مسافران

  %5/10  4545  47842  43297  45589  47418  پارکینگ

  %- 4/14  )2518(  17518  17518  42104  38320  تبلیغات

  %- 5/20  )1664(  6450  8114  9848  8161  توسعه مشترك

  %119  280  515  235  173  1021  بهره

  %3/4  618  14840  14222  14313  14018  فیبر نوري

  %-100  )2776(  0  2776  2705  1046  1پروژه هاي مشترك

  %7/48  79  240  161  174  169  پارکینگ کارکنان

زیت درآمد تران

  2متفرقه
1174  8596  2458  1870  )461(  9/23 -%  

درآمد منابع غیر از 

  3حمل و نقل
4326  8849  5720  5259  )461(  1/8 -%  

  %-100  )486(  0  486  14228  14827  4منابع پیشین

  %7/0  5348  811920  806571  752978  795431  درآمد کل

 
 
 
 
 
 

                   
1

کار گرفته شوند و دیگر در  به 2012درآمد و هزینه هاي مربوط به پروژه هاي مشترك باید در حساب هاي قابل پرداخت پروژه در سال مالی  

 . بودجه عملیاتی نشان داده نمی شود
2
  vending machine)(پارکینگ دوچرخه، ماشین فروش سکه اي  
3
 ن، اشتراك خودرو و سایر، آنتATMدرآمد حاصل از دستگاه هاي  
4
  ایمن، تمیز و مطمئن، و دربست:  SEتلفن سکه اي، پارکینگ  
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  2012درآمدهاي مصوب سال مالی 

  میلیــون دالر آن درآمــد 712.9 همیلیــون دالر اســت کــ 811.9  2012لیاـدرآمــد عملیــاتی ســال مــ

میلیون دالر از سـایر منـابع    99.0و  2012در سال مالی  )فروش بلیط(پیش بینی شده کرایه مسافران

  .است

  

  ):فروش بلیط(درآمد از محل مسافران

درآمـد  . ر اسـت میلیـون دال  712.9  2012 یدر سـال مـال  فروش بلیط درآمد کل پیش بینی شده از 

  .میلیون دالر بودجه بندي شده است 47.8پارکینگ در این سال به مبلغ 

 
  2012، 2011، 2010، 2009منابع درآمد مترو واشنگتن در سال مالی :  6نمودار

  

  مترو واشنگتن دربیشترین سهم درآمد  ،باال مشاهده می شود  ستونیکه در نمودار همانطور

بعد از فروش بلیط  .را فروش بلیط تشکیل می دهد 2012و  2011، 2009،2010سال هاي  

  .نه ها تشکیل می دهد بیشترین سهم از درآمدها را یارا

  

  

  

  

 تییارانه دول سایر  تبلیغات  اضافه بار پارکینگ فروش بلیط

 منابع درآمدي مترو واشنگتن
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  دنیا مترو مشهور  12مقایسه درآمدهاي عملیاتی و هزینه هاي عملیاتی : 7نمودار 

    
 Cars 

      
 دنیاکالن شهر 12مقایسه سرانه مالکیت خودرو  :9نمودار     نیاد مترو مشهور 12مقایسه هزینه هاي عملیاتی: 8نمودار
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  مترو12 مقایسه میانگین تعداد مسافر ساالنه: 11 نمودار     مترو 12مقایسه میانگین تعداد مسافر ساالنه : 10نمودار 

 
  مترو مشهور دنیا  12یاتی و هزینه هاي عملیاتی درآمدهاي عمل 8و7همان طور که در نمودار ستونی 

  :را در یک مقایسه جامع نشان می دهد می توان گفت 

. در لندن نیز وضعیت همین گونه است. نه هاي دولتی صفر است در هنگ کنگ درآمد حاصل از یارا

ترین درآمد بیش. است  سانتیاگو سائوپولو نیز درآمد حاصل از یارانه هاي دو لتی صفر ،در سنگاپور

نه هاي دولتی مربوط به مترو لس آنجلس، مترو واشنگتن ،مترو نیویورك و مترو بارسلونا احاصل از یار

در مترو بارسلونا، لس آنجلس، مونترال، نیویورك و واشنگتن درآمدهاي عملیاتی، هزینه هاي  .است 

در .ه هنگ کنگ استمربوط ب بیشترین درآمد حاصل از فروش بلیط. عملیاتی را پوشش می دهند

هزینه عملیاتی .مشاهده می شود مترو لندن و مترو نیویورك بیشترین هزینه عملیاتی را دارند 8نمودار

به ازاي هر  تعداد مسافر ساالنه مترو هنگ کنگ.میلیارد دالر است 3.5ساالنه مترو لندن نزدیک به 

تعدادمسافر ساالنه مترو . فر می باشدمیلیون ن 17و حدود مترو دیگر به مراتب بیشتر  11از ایستگاه 

  .میلیون نفر می باشد 1309هنگ کنگ 

  

  نتیجه گیري  -4

درآمد سیستم مترو هنگ هنگ با . بیشترین درآمد حاصل از فروش بلیط مربوط به هنگ کنگ است

برابر هزینه هاي عملیاتی خودرا پوشش می دهد و این نشانه سودآوري  1.5تا حاصل از فروش بلیط 

ط به ین درآمد حاصل از فروش بلیط مربوبعد از هنگ کنگ بیشتر. و هنگ کنگ استمتر

مترو در مترو سائوپائولو و  بعد ازمترو سنگاپوربیشترین درآمد حاصل از فروش بلیط. متروسنگاپور است

  :برداري مترو که سودآوري دارندعبارت اند ازشرکت هاي بهره . شود می حاصلسانتیاگو

  مترو سانتیاگو - 4 سائو پائولو مترو -  3مترو سنگاپور   -2نگ کنگ  شرکت مترو ه -1 
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  :گرددمی در اینجا براي تامین مالی نوین و پایدار شرکت هاي مترو راهکارهاي زیر پیشنهاد 

غرفه  اجارهمددرآمدهاي تبلیغاتی،درآ(غیر عملیاتی اي ایجاد درآمدهو پایداري درآمدهاافزایش  – 1

  ،مانند مترو هنگ کنگ)تجاريهاومکان هاي 

  تامین مالی با روش هاي نوین مانند مجتمع هاي ایستگاهی – 2

  ،مانند مترومتکی نبودن شرکت هاي مترو به بودجه دولت مرکزي و یارانه بخش دولتی  - 3

  هنگ کنگ 

  مشارکت شرکت هاي مترو با بخش خصوصی  در برون سپاري فعالیت ها - 4

  مترو هنگ کنگمانند  ،ی و مدیریت هزینه هاي عملیاتیکاهش هزینه هاي غیر عملیات  - 5

،مترو هنگ کنگ،مترو سنگاپور،مترو سائوپائولو و تعیین نرخ بلیط در حد متوسط قیمت جهانی – 6

   مترو سانتیاگو

  مترو هنگ ،از حمل و نقل عمومی به ویژه مترو حداکثري مردم فادهتفرهنگ سازي در جهت اس – 7

   کنگ

  

  :  قدردانی - 5

بودجه و ارزیابی عملکرد جناب آقاي ن همکاري مدیر محترم برنامه ریزي ،ین تحقیق بدونجام اا

مهندس علیزاده طباطبایی، ریاست محترم واحد بودجه جناب آقاي مهندس لطفی و مسئول محترم 

 . کاهه امکان پذیر نبودمهندس  تدوین و اصالح بودجه جناب آقاي
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