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 سال 35 از باالتر باسن تن 10 باالی فرسوده كشنده و كامیون هزاردستگاه 65 جايگزينيطرح 

 طرحكالن  هدف

 جايگزيني هاي فرسوده موجود ديزلي از طريقكاميون كاهش مصرف گازوييل و يا ارتقاء راندمان و پيمايش

 از سن باالتر با فرسوده كاميون و كشندهوري روز دنيا و با هدف نوسازي اكاميون جديد با فن هزار دستگاه 65

 .ايجابجايي بار جادهدر ر متناظ هاي زيست محيطيو كاهش آلودگي سال 35

 طرحي كل شرح

هزار دستگاه  65اين طرح با هدف كاهش مصرف گازوييل و يا ارتقاء راندمان و پيمايش كاميون هاي فرسوده موجود ديزلي از طريق جايگزيني 

سال در جهت ارتقا حمل و نقل  35تن با سن باالتر از  10آوري روز دنيا و با هدف نوسازي كاميون و كشنده فرسوده باالي  فنكاميون جديد با 

 باشد.مي 12بر طبق ماده  اي هاي زيست محيطي متناظر با جابجايي بار جادهاي، كاهش مصرف سوخت و كاهش آلودگيبار جاده

 شده انجام اقدامات اهم

 حقوقي اسناد و قراردادها نامه،تفاهم نمونه ينتدو و هیته

 اخذ مصوبات و اصالحيه هاي شوراي اقتصاد و ابالغيه هاي مرتبط از شركت ملي نفت ايران 

  بين شركت بهينه سازي مصرف سوخت و سرمايه گذار " پرداخت يارانه صرفه جويي سوخت براي اجراي طرح" قراردادتهيه و تصويب نمونه 

 يعامل صرفه جوي

  گذاراي و سرمايهنقل جادهو  بين سازمان راهداري و حمل "جويي سوخت براي اجراي طرحپرداخت يارانه صرفه" قراردادتهيه و تصويب نمونه 

 جوييعامل صرفه

 اخذ تاييديه مديريت امور مالي، حقوقي و قراردادهاي شركت ملي نفت ايران براي ويرايش نهايي قراردادها 

 جداول بازپرداخت مربوط به طرح ) مديريت مالي و مديريت امور حقوقي و قراردادها( اخذ تاييد نهايي 

  مديره شركت ملي نفت ايران جهت آغاز طرح هيئتاخذ مصوبه نهايي 

  يه ما بين سازمان راهداري و سرما "پرداخت يارانه صرفه جويي سوخت براي اجراي طرح"ارسال درخواست بازنگري و تصويب در قرارداد

 خرين اصالحيه مصوبه شوراي اقتصادار عامل صرفه جويي بر اساس آگذ

 28/12/96مورخ  1810295شماره به هزار دستگاه كاميون و كشنده فرسوده  65مصوبه طرح جايگزيني  اخذ اصالحيه  

  20/03/97مورخ  128845هزار دستگاه كاميون و كشنده فرسوده به شماره  65اخذ اصالحيه مصوبه طرح جايگزيني 

 قراردادها وی همکاری هانامه تفاهم

 اي(ونقل جادهحمل سازي مصرف سوخت و سازمان راهداري وبين شركت بهينه "همكاري در اجراي طرح "نامهامضاي موافقت 

 هشنددستگاه كاميون و ك 5000ماموت براي جايگزيني  مجتمع صنعتي "انعقاد و ابالغ قرارداد از طرف شركت بهينه سازي مصرف سوخت به 

شركت آريا ديزل "به  "تن 26دستگاه كاميون و كشنده فرسوده باالي  2100شركت سايپا ديزل براي جايگزيني "به"، تن 26فرسوده باالي 

 "تن 26دستگاه كاميون و كشنده فرسوده باالي  300براي جايگزيني 
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  به تن 27فرسوده باالي  كشنده دستگاه 300 ينيجايگز سوخت جويي صرفه مديره در خصوص قرارداد پرداخت يارانه هيئتاخذ مصوبه 

 كاوه ديزل شركت

  دستگاه كاميون با شركت  300قرارداد انعقاد هيئت مديره جهت  اخذ مصوبهو   و حمل و نقل جاده اي راهداريسازمان اخذ تاييديه

 زامياددستگاه كاميون با شركت  240قرارداد  انعقاد آذهايتكس و

 ي ما بين شركت بهينه سازي و استانداري آذربايجان شرقي و پيگيري روند اجرايي نمودن آنانعقاد تفاهم نامه همكار 

 مالي اسناد تدوين و هیته

 هاي مربوطهتهيه رويه مالي و نحوه بازپرداخت به سرمايه گذاران از امور مالي شركت ملي نفت ايران و انجام پيگيري 

  مديريت امور مالي و مديريت امور حقوقي و قراردادها( حطر به مربوط بازپرداخت جداوليي نها دييتااخذ( 

  گذارانتدوين دستورالعمل پيش پرداخت طرح به سرمايه 

  به شركت ملي نفت ايران آريا ديزل دستگاه كاميون با شركت  300ارسال كاربرگ پيش پرداخت قرارداد 

  ايرانارسال كاربرگ پيش پرداخت دوم قرارداد شركت ماموت به شركت ملي نفت 

  دستگاه كاميون ما بين سازمان راهداري و شركت زامياد توسط شركت بهينه سازي  240اصالح و نهايي سازي قرارداد نوسازي 

 دستگاه كاميون ما بين شركت بهينه سازي و شركت آذهايتكس توسط شركت بهينه سازي 300اصالح و نهايي سازي قرارداد نوسازي 

 هاجوييصرفه تحقق محاسبه جهت گذاریصحه و گیری اندازه نظام ايجاد

 جهت محاسبه صرفه جويي گذاريگيري و صحهتدوين طرح روش اندازه 

 بازنگري طرح اندازه گيري و صحه گذاري بر اساس اصالحيه جديد مصوبه شوراي اقتصاد 

 كاميون تهيه دستورالعمل ارزيابي و انتخاب ناظران 

  شدن، پالک تاريخ موتور، شماره شاسي، شماره)ول قرارداد شركت ماموت حاوي اطالعات دريافت لوح فشرده خودروهاي پالک شده مشم 

  (GPS شماره

  دستگاه كاميون نوسازي شده توسط شركت ماموت  از سازمان راهداري  1428اخذ ليست عملكرد 

 ” سمابه“ سامانه طراحي و نیاز مورد های دستورالعمل و فرآيندها تدوين

 كنندگان، شركتهاي بازرسي و همچنين اقدامات بررسي وضعيت خوردو، ثبت نام تامين)هاي كاري و نقشه فرايندي تدوين و تاييد گردش

دستورالعمل هاي گردش مالي طرح/ ايجاد كارتابل  /(جويي و صدور صورتحسابعقد قرارداد، تحويل خودرو، محاسبات صرفه زمان آنها از

 ي/ ارتباط با وب سرويس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ايا حمل ونقل جاده براي سازمان راهداري و

  فرايندهاي اجراي طرح بازنگري جهت جلسهبرگزاري 

 راقداماتيسا

 از شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران شركت ماموت فرسوده هاي انجام صحت سنجي ابطال كارت سوخت كاميون 

 ورده هاي نفتي ايران جهت اعالم آمادگي براي مذاكره با تامين كنندگان براي نوسازي يک مكاتبه و برگزاري جلسه  با شركت ملي پخش فرآ

 هفرسودهزار دستگاه نفتكش 

 مذاكره با سرمايه گذاران و تامين كنندگان جهت مشاركت در طرح 
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  شركت بهينه سازي تامين كنندگان در كليه خودرو سازان ومشخصات ثبت 

 فرسوده نفتكش دستگاه 1000 نوسازي براي متقاضي عنوان به نفتي هاي فرآورده پخش ملي شركت با جلسه برگزاري 

  پرداخت  "ارسال يک نسخه اصل قرارداد تكميل شده في ما بين سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و شركت صنعتي ماموت با موضوع

 ارگذاري در سامانه به سمابه سازمان راهداري جهت ب "دستگاه كاميون  5000يارانه صرفه جويي نوسازي 

 تكميل و اصالح مدارک و انجام مقدمات مربوط به انعقاد قرارداد با شركتهاي بهمن ديزل، زامياد و آذهايتكس 

 شده قراردادهای منعقدلیست 

 رديف
نام سرمايه گذار عامل صرفه 

 جويي

 میزان سرمايه گذاری

 )میلیون دالر(

 تعداد

 )دستگاه(
 تاريخ قرارداد

 30/01/96 5000 300 صنعتي ماموت مجتمع 1

 25/07/96 2100 126 سايپا ديزل 2

 28/11/96 300 18 آريا ديزل 3

 - 7400 444 مجموع

 آخرين وضعیت قراردادهای منعقد شده

 مجتمع صنعتي ماموتتعداد اسقاط جايگزين وپیمايش كامیون های 

 دستگاه  2500 تعداد اسقاط اعالمي توسط ماموت

 دستگاه  1018 ط بررسي و تاييد شدهتعداد اسقا

 دستگاه  1800 اعالمي توسط شركت ماموت تعداد نوسازي شده

 دستگاه  995 تعداد نوسازي تاييد شده توسط سازمان راهداري

 ميليون كيلومتر  65 پيمايش اعالمي توسط سازمان راهداري تاكنون

 پیش پرداخت و صورت حساب

 ميليون دالر  4.2 )پرداخت شده است.( دستگاه 1391پيش پرداخت براي 

 ميليون دالر    05/3 دستگاه  )ضمانت نامه اخذ شده است.( 1000درخواست پيش پرداخت براي 

 ( 96ماه ) فروردين تا ديماه  10دستگاه طي  995درخواست عملكرد پيمايش براي 

 ري و صحه گذاري مي باشد.() در انتظار تكميل اطالعات از سوي راهداري و تاييد واحد اندازه گي
 ميليون دالر  5.32

 شركت سايپا ديزل
دستگاه )در انتظار اصالح ضمانت نامه از سوي سايپا ديزل مي  1000درخواست پيش پرداخت براي 

 باشد.(
 ميليون دالر  05/3

 شركت آريا ديزل

 دستگاه 300درخواست پيش پرداخت براي 

 حال تهيه مي باشد.( )ضمانت نامه از طرف سرمايه گذار در
 ميليون دالر  915/0

 


