گشارش پیطزفت ٍ عولکزد طزحّای هادُ ” “12قاًَى رفع هَاًع تَلید
طزح جايگشيٌي ّ 140شارتاكسي فزسَدُ با تاكسي پايِ گاسسَس با پیوايص باال
ّدف كالى طزح
افضايص سْن حول ٍ ًمل

عوَهی ،استمب سغح كيفی خذهت سسبًی دس سفشّبي دسٍى

شّشي ،كبّص سغح اًتطبس آاليٌذُ ّبي ًبضی اص هصشف ثٌضيي ،كبّص هصشف ثٌضيي ٍ استمب
ساًذهبى ٍ پيوبيص تبكسی ّب اص عشيك جبيگضيٌی تبكسی ّبي جذيذ پبيِ
گبصسَصّ/يجشيذي/توبم ثشلی هطتول ثش تبكسی صٌذٍق داس ٍ تبكسی ٍى ثب تبكسی ّبي
فشسَدُ ثٌضيٌی

ضزح كلی طزح
عشح جبيگضيٌی ّ 140ضاس تبكسی فشسَدُ ثب تبكسی ّبي پبيِ گبصسَص/توبم ثشلیّ/يجشيذي ثب پيوبيص ثبال

ٍ اسمبط ّوبى تعذاد

تبكسی فشسَدُ فعبل دس ًبٍگبى ثِ هٌظَس كبّص هصشف سَخت عجك هبدُ  12لبًَى سفع هَاًع تَليذ سلبثت پزيش ٍ استمبء ًظبم هبلی
كطَس هصَة  ٍ 1394عی هصَثِ ضوبسُ  174268ثِ تبسيخ  ٍ 1393/12/27اصالحيِ ّبي ثعذي آى ثِ تصَيت ضَساي التصبد
سسيذُ است .ضبيبى ركش است هيضاى سشهبيِگزاسي كل اجشاي عشح  635هيليَى دالس ٍ تب آخش سبل  1402هیثبضذ.

اّن اقداهات اًجام ضدُ
تِیُ ٍتدٍيي ًوًَِ تفاّوٌاهِ ،قزاردادّا ٍ اسٌاد حقَقي

 اخز هصَثبت ٍ اصالحيِ ّبي ضَساي التصبد ٍ هصَثبت ّيت هذيشُ ضشكت هلی ًفت ايشاى ٍ اثالغيِ ّبي هشتجظ
 تصَيت ًوًَِ لشاسداد" پشداخت يبساًِ صشفِ جَيی سَخت جْت اجشاي عشح ج ايگضيٌی ّ 140ضاس تبكسی فشسَدُ ثب تبكسی
پبيِ گبصسَص ثب پيوبيص ثبال " ثيي ضشكت ثْيٌِسبصي هصشف سَخت ٍ

ي تعبًٍیّبي
اتحبديِ تبكسیساًی ضْشي /اتحبد ُ

سشاسشي تبكسيشاًی كطَس /ضْشداسيّب (هتمبضی)
 تصَيت ًوًَِ لشاسداد" پشداخت يبساًِ صشفِ جَيی سَخت جْت اجشاي عشح ج ايگضيٌی ّ 140ضاس تبكسی فشسَدُ ثب تبكسی
ي تعبًٍیّبي سشاسش ي
پبيِ گبصسَص ثب پيوبيص ثبال " ثيي سشهبيِ گزاس عبهل صشفِ جَيی ٍ اتحبديِ تبكسیساًی ضْشي /اتحبد ُ
تبكسيشاًی كطَس /ضْشداسي ّب ( هتمبضی)
 اخز هصَثِ ًْبيی ّيئت هذيشُ ضشكت هلی ًفت ايشاى جْت آغبص عشح
 اخز تبييذيِ ضشكت هلی ًفت ايشاى ثش سٍي ٍيشايص ًْبيی لشاسدادّب (هذيشيت اهَس هبلی ٍ هذيشيت اهَس حمَلی ٍ لشاسدادّب)
 اخز هصَثِ ّيئت هذيشُ ثشاي اثالغ لشاسداد جبيگضيٌی  8000دستگبُ ٍى پبيِ گبصسَص ٍ  2000دستگبُ تبكسی صٌذٍلذاس حايِ
گبصسَصثب اتحبديِ تعبًٍيْبي سشاسشي تبكسيشاًی كطَس
 اخز هصَثِ ّيئت هذيشُ ثشاي اثالغ لشاسداد جبيگضيٌی  600دستگبُ تبكسی ّيجشيذي(سِ لشاسداد  200دستگبُ) ثب سبصهبى
هذيشيت ٍ ًظبست ثش تبكسيشاًی تْشاى

گشارش پیطزفت ٍ عولکزد طزحّای هادُ ” “12قاًَى رفع هَاًع تَلید
 اخز هصَثِ ّيئت هذيشُ ثشاي اثالغ لشاسداد جبيگضيٌی  100دستگبُ تبكسی پبيِ گبصسَص ثب اتحبديِ تبكسیساًيْبي ضْشي كطَس

تفاّن ًاهْْای ّوکاری ٍ قزاردادّا
 اًعمبد لشاسداد جْت اجشاي عشح ثشاي جبيگضيٌی  2000دستگبُ تبكسی صٌذٍلذاس پبيِ گبصسَص ّ/يجشيذي/توبم الکتشيکی هب ثيي
ضشكت ثْيٌِ سبصي هصشف سَخت ٍ اتحبديِ تعبًٍيْبي سشاسشي تبكسيشاًی كطَس كِ دس اًتظبس دسيبفت ضوبًت ًبهِ ثبًکی اص
عشف سشهبيِ گزاس ( ايشتَيب ) جْت اثالغ لشاسداد هی ثبضذ.
 اًعمبد لشاسداد جْت اجشاي عشح ثشاي جبيگضيٌی  8000دستگبُ تبكسی ٍى پبيِ گبص سَص هب ثيي ضشكت ثْيٌِ سبصي هصشف
سَخت ٍ اتحبديِ تعبًٍيْبي سشاسشي تبكسيشاًی كطَس كِ دس اًتظبس دسيبفت ضوبًت ًبهِ ثبًکی اص عشف سشهبيِ گزاس جْت
اثالغ هی ثبضذ.
 اًعمبد لشاسداد جْت اجشاي عشح ثشاي جبيگضيٌی

 200دستگبُ تبكسی صٌذٍلذاس ّيجشيذي هب ثيي ضشكت ثْيٌِ سبصي ٍ

سبصهبى هذيشيت ٍ ًظبست ثش تبكسيشاًی تْشاى (ضْشداسي) كِ دس اًتظبس دسيبفت ضوبًت ًبهِ ثبًکی اص عشف سشهبيِ
گزاس(ضشكت سالم تبكسی) جْت اثالغ هی ثبضذ.
 اًعمبد لشاسداد جْت اجشاي عشح ثشاي جبيگضيٌی

 200دستگبُ تبكسی صٌذٍلذاس ّيجشيذي هب ثيي ضشكت ثْيٌِ سبصي ٍ

سبصهبى هذيشيت ٍ ًظبست ثش تبكسيشاًی تْشاى (ضْشداسي) كِ دس اًتظبس دسيبفت ضوبًت ًبهِ ثبًکی اص عشف سشهبيِ
گزاس(ضشكت پبكشٍ تبكسی) جْت اثالغ هی ثبضذ.
 اًعمبد لشاسداد جْت اجشاي عشح ثشاي جبيگضيٌی

 200دستگبُ تبكسی صٌذٍلذاس ّيجشيذي هب ثيي ضشكت ثْيٌِ سبصي ٍ

سبصهبى هذيشيت ٍ ًظبست ثش تبكسيشاًی تْشاى (ضْشداسي) كِ دس اًتظبس دسيبفت ضوبًت ًبهِ ثبًکی اص عشف سشهبيِ
گزاس(ضشكت آسيتب) جْت اثالغ هی ثبضذ.
 اًعمبد لشاسداد جْت اجشاي عشح ثشاي جبيگضيٌی  100دستگبُ تبكسی صٌذٍلذاس پبيِ گبصسَص هب ثيي ضشكت ثْيٌِ سبصي ٍ
اتحبديِ تبكسیساًيْبي ضْشي كطَس كِ دس اًتظبس دسيبفت ضوبًت ًبهِ ثبًکی اص عشف سشهبيِ گزاس(ضشكت پبكشٍ تبكسی) جْت
اثالغ هی ثبضذ.
ايجاد ًظام اًداسُ گیزی ٍصحِ گذاری جْت هحاسبِ تحقق صزفِ جَيي ّا

 تصَيت ٍ اخز عشح اًذاصُ گيشي ٍ صحِ گزاسي اص ٍاحذ اًذاصُ گيشي ٍ صحِ گزاسي
تِیُ ٍتدٍيي اسٌادهالي

 اخز تبييذيِ سٍيِ هبلی ٍ ًحَُ ثبصپشداخت ثِ سشهبيِ گزاساى اص اهَس هبلی ضشكت هلی ًفت ايشاى
 اسسبل پيص ًَيس ٍ پيگيشي تبييذ تضويي ًبهِ اصضشكت هلی ًفت (هذيشيت اهَس هبلی ٍ هذيشيت اهَس حمَلی ٍ لشاسدادّب)
 ثِ سٍصآٍسي جذٍل صهبى ثٌذي ثبصپشداخت ثِ سشهبيِ گزاس دس سبل 1396

گشارش پیطزفت ٍ عولکزد طزحّای هادُ ” “12قاًَى رفع هَاًع تَلید
تدٍيي فزآيٌدّا ٍدستَرالعول ّای هَرد ًیاسٍ طزاحي ساهاًِ “بِ سوا”

 عشاحی ،تذٍيي ٍ تبييذگشدشّبي كبسي ٍ ًمطِ فشايٌذي صيش سبهبًِ
 عشاحی ًسخِ ًشمافضاسي تعذادي اصفشم ّب ٍ كبستبثلّب
سایراقداهات

 ثشگضاسي جلسبت فٌی ٍ ثبصديذ اص خَدسٍپبيِ گبصسَص ضشكت ايشاى خَدسٍ جْت ٍسٍد ثِ عشح ٍ جلسِ ثب هعبٍى ايشاًخَدسٍ
 ثشگضاسي جلسبت تَجيْی هتعذد جْت ٍسٍد هتمبضيبى ٍ سشهبيِ گزاساى عبهل صشفِ جَيی ثِ عشح
 جلسِ ثب اتحبديِ تبكسيشاًی ضْشي كطَس ثشاي اًعمبد لشاسداد جبيگضيٌی  5000دستگبُ تبكسی پبيِ گبص سَص
 جلسِ ٍ هکبتجِ ثب ضْشداسي ضْشّبي هختلف كطَس اص جولِ كشج ،اصفْبى ،هطْذ ،لضٍيي ٍ  ....جْت ٍسٍد ثِ عشح تبكسی
 جلسِ ثب ضشكت آسيتب (ًوبيٌذُ هشكضي ايش تَيب) جْت ٍاسدات خَدسٍي تَيَتب ّيجشيذي پشيَس
 جلسِ ثب ضشكت پبكشٍ تبكسی جْت ٍاسدات خَدسٍي ّيًَذا سًَبتب ّيجشيذي
 اًجبم هشاحل ًظبست ٍ ثشسسی آصهًَْبي هصشف سَخت ٍ آاليٌذگی خَدسٍّبي هطوَل عشح تبكسی
 پيگيشي كليِ فعبليت ّبي هشتجظ جْت اًعمبد لشاسدادّبي فيوبثيي ثْيٌِ سبصي ،هتمبضی ٍ سشهبيِ گزاس عبهل صشفِ جَيی

