گزارش پیشرفت و عولکرد طرحهای هاده ” “12قانوى رفع هوانع تولید
طرح تولید قوای هحرکه کن هصرف درخودروهای داخلی و جایگزینی با خودروهای فرسوده
اهداف کالى طرح

کاّص هصزف سَخت ٍ هتٌاظز با آى آالیٌذگی سیست هحیطی اس طزیق بْبَد ٍ ارتقاء راًذهاى سَخت کِ هٌجز بِ بْبَد ضزایط
اقتصاد اًزصی کطَر خَاّذ ضذ.
شرح کلی طرح

با تَجِ بِ هصَبِ ضَرای اقتصاد ٍ بِ استٌاد هادُ  12قاًَى رفغ هَاًغ تَلیذ رقابت پذیز ایي طزح بزای  500.000خَدرٍ تا سال
 1401اجزا خَاّذ گزدیذ ٍ باسپزداخت صزفِ جَیی حاصل اس اجزای طزح تا سال  1405اداهِ خَاّذ داضت .ارسش کل باسپزداخت
بزابز  328هیلیَى دالر بزآٍرد هیگزدد  .پزداخت هٌابغ حاصل اس صزفْجَیی سَخت بِ سزهایْگذاراى ػاهل صزفْجَیی هجزی طزح
یا ضزکتْای خَدرٍساس بِ ضزط جایگشیٌی یک دستگاُ خَدرٍ جذیذ (هَضَع طزح) با خَردرٍ فزسَدُ با تاییذ ٍسارت ًفت قابل
پزداخت است.

اهن اقداهات انجام شده
 اخذ هصَبِ ضَرای اقتصاد
 اخذ هصَبِ ّیأت هذیزُ ضزکت هلی ًفت ایزاى جْت اجزای طزح ٍ تفَیض ًیابت اجزای طزح بِ بْیٌِ ساسی
 اخذ هصَبِ کوسیَى هٌاقصات بزای بزگشاری فزاخَاى ضٌاسایی ٍ ارسیابی تَلیذکٌٌذگاى قَای هحزکِ کن هصزف
ً طز فزاخَاى جْت ضٌاسایی ٍ ارسیابی تَلیذکٌٌذگاى
 دریافت هذارک اس تَلیذکٌٌذگاى ٍ بزگشاری کویتِ فٌی ٍ باسرگاًی جْت بزرسی هذارک دریافت ضذُ
 طزاحی ٍ تذٍیي رٍیِ ّا ٍ گزدش ّای کاری ٍ فزآیٌذّای اجزای طزح (تْیِ پیص ًَیس قزارداد ،رٍیِ ّای هالی ،تْیِ طزح
اًذاسُ گیزی ٍ صحِ گذاری ،ضٌاسایی ،ثبت ًام ٍ اًؼقاد قزارداد با سزهایِ گذار ػاهل صزفِ جَیی ٍ اجزای طزح (اسقاط ٍ
جایگشیٌی))
 تذٍیي ٍ ًْایی ساسی بزًاهِ سهاى بٌذی ٍ ساختار ضکست کار طزح
 تْیِ ٍ تأییذ پیص ًَیس قزارداد "پزداخت یاراًِ صزفِ جَیی سَخت بزای اجزای طزح " بیي ضزکت بْیٌِ ساسی هصزف
سَخت با ضزکت سزهایِ گذار ػاهل صزفِ جَیی
 اخذ تاییذیِ ضزکت هلی ًفت ایزاى بز رٍی ٍیزایص ًْایی قزاردادّا (هذیزیت اهَر هالی ٍ هذیزیت اهَر حقَقی ٍ قزاردادّا)
 تْیِ ٍ ًْایی ساسی طزح صحِ گذاری ٍ اًذاسُ گیزی
 اخذ هصَبِ تاییذ ًوًَِ قزارداد "پزداخت یاراًِ صزفِ جَیی سَخت جْت اجزای طزح تَلیذ قَای هحزکِ کن هصزف در
خَدرٍّای داخلی ٍ جایگشیٌی با خَدرٍّای فزسَدُ " بیي ضزکت بْیٌِ ساسی ٍ سزهایِ گذار ػاهل صزفِ جَیی اس ّیأت
هذیزُ ًفت بِ ضوارُ  2068 -33536هَرخ 97 /04/30
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 اخذ تاییذ ّیأت هذیزُ ضزکت بزای اًؼقاد قزارداد ّ 100شار دستگاُ با ضزکت تیَاى 97/05/21
 پیگیزی جْت اًؼقاد قزارداد اجزای طزح با ضزکت تیَاى
 تْیِ ٍ تذٍیي ضزح خذهات ٍ گشارش تَجیِ فٌی ـ اقتصادی بزای اًتخاب ٍ اًؼقاد قزارداد هطاٍرُ ٍ ًظارت با ػاهل سَم
(هطاٍر هذیزیت طزح ())MC

