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همپيمايي سازماني 
VANPOOL
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راهکارهاي کاهش تقاضاي سفر  
تلف مي باشد و در درجهت بهبود شرايط و نياز به برنامه ريزي ها  و ارائه راهكارهاي مخ    

قل  كمتر حالتي مي توان مشكالت كالني مانند شرايط موجود در بخش حمل و ن
. را با راهكارهاي تك گزينه اي رفع كرد  ) به خصوص كالن شهرها  ( شهري 

: راهکارهاي کاهش تقاضاي سفر شامل   
به حمل ونقل همگاني   رايگاناعطاي بليط   

استفاده از دوچرخه 
ارتباط کاري از منزل 
همپيمايي سازماني
همپيمايي شخصي 

بهبود وتوسعه سيستم  پستي
پياده روي
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سازماني  همپيمايي
 عموما به جابجايي حدود هفت تا پانزده نفر از افرادي كه              سازماني  همپيمايي       

در يك منطقه يا محله مسكوني نزديك به يكديگر زندگي كرده و همگي        
يك و كارمندان يك شركت يا سازمان هستند و يا محل كار آنان به يكديگر نزد               

باشد، اطالق مي گردد   ساعت كار آنان نيز مشابه مي       
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منافع همپيمايي سازماني
يا   (همپيمايي سازماني يك گزينه با ارزش و اقتصادي براي سفرهاي كاري                       

: با فواصل زياد است كه فوايد عمده آن عبارتند از       ) آموزشي
كاهش هزينه سفر، به علت تقسيم هزينه بين كل افراد              

كاهش نياز به محل پارك خودرو و هزينه پاركينگ           
و عدم  ) به دليل عدم انجام رانندگي   (كاهش استرس افراد تا رسيدن به مقصد           
 نياز به جستجوي فضاي پارك در مقصد       
  )كاهش راه بندان   (كاهش تراكم در مسيرها و معابر شهري          

كاهش مصرف سوخت خودروها و حفظ منابع طبيعي سوخت       
كاهش انتشار آالينده ها      
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منافع همپيمايي سازماني

)در صورت اختصاص مسير ويژه براي خودروهاي ون        (كاهش زمان سفر        
55كاهش تراكم ساعت اوج    

 كاهش هزينه ايجاد راههاي جديد          
ايجاد نظم و وقت شناسي براي سفرهاي كاري           
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 فرم فاقد    25 عدد مي باشد كه از اين بين    679تعداد كل فرمهاي جمع آوري شده برابر      
. اعتبار تشخيص داده شد     

 نفر مي باشد و در حدود    4504تعداد كل پرسنل در هشت مركز آمارگيري برابر با         
عه  درصد از كل جامعه نمونه برداري شده است كه درصد مناسبي در اين جام        5/14

.   آماري مي باشد  
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 تهران  3محدوده انجام اين مطالعه منطقه  
  سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور             
  بيمارستان شهيد رجايي          

  بيمارستان خاتم االنبياء          
  3آموزش و پرورش منطقه     

 سازمان بهزيستي استان تهران          
  ناجا  ) عج (بيمارستان ولي عصر        

  مركز توانبخشي هالل احمر      
 شوراي عالي مناطق آزاد         

شركت توانير    
  دانشكده عمران دانشگاه خواجه نصير        
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نتايج تعميم يافته آمارگيري 
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مقدار سوخت مصرف شده سفرهاي رفت در  
وضع موجود  به تفكيك وسيله سفر   
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.  افراد داراي خودروي شخصي بوده و از آن استفاده مي كنند         -حالت اول 
 مكمل حالت اول است و داراي شرط عدم استفاده از وسايلي تحت              -حالت دوم 

. باشد  عنوان سرويس مي    
گردد و  هاي مورد نظر حذف مي      در اين حالت سرويس تمامي ارگان       -حالت سوم 

.  كنند  افراد از وسايل نقليه ديگري براي سفرهاي كاري خود استفاده مي                  
  هر سازمان يا اداره به صورت جداگانه و فقط براي پرسنل خود حاضر به               -ايده اول

. ايجاد اين خدمات و اجراي طرح همپيمايي سازماني است                 
اين طرح را به  ,  با ايجاد هماهنگي الزم بين سازمانهاي نزديك به يكديگر             -ايده دوم

. گردد صورت مشترك اجرا مي    

سناريوهاي سه گانه و دوايده براي اجراي  
همپيايي سازماني
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انتخاب طرحهاي برتر 

هر مرکز آمارگيري به       : حالت دوم ايده اول برنامه ريزي با سناريوي دوم         
 ازآن  صورت مستقل و حالتي که عالوه بر افراد داراي وسيله و استفاده کننده           
که اين . ،تمام افرادي که از وسيله اي غير از سرويس محل کار استفاده مي کنند                

. طرح در کوتاه مدت پيشنهاد مي شود   
دوم حالت پنجم ايده دوم برنامه ريزي با سناريوي دوم تقاضا همفزون حالت              

يک به  مي باشد وبا اين تفاوت که با ايجاد هماهنگي الزم بين سازمانهاي نزد                 
پس از اجراي موفق آميز       . يکديگر اين طرح به صورت مشترک اجرا مي گردد      

ي طرح دوم مي توان اين طرح را در شرايط ايده ال و با همکاري سازمانها           
.      مختلف اجرا کرد     
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انتخاب طرح نمونه 
وژه عبارتند از    با توجه به نتايج آناليز اقتصادي انجام گرفته دوحالت اجراي بهتر پر              

. باشند   سناريوهاي پنجم و دوم كه از لحاظ كارايي به يكديگر نزديك مي         
 در تمام   سناريوي پنجم كه شامل ارايه طرح هماهنگ براي كليه استفاده كنندگان                    

بهترين گزينه   , است) بجز استفاده كنندگان سرويس در وضع موجود        ( ادارات  
. شناخته شده است     

ت با گزينه   بدليل محدوديتهاي اجرايي و همچنين با توجه به اختالف ناچيز اين حال            
يعني سناريوي دوم   , )برنامه كوتاه مدت   (دوم پيشنهاد مي شود كه در مرحله اول    

براي ) و نه سرويس اداره (براي كساني ارائه مي گردد كه از اتومبيل شخصي        
پس از آن با گذشت زمان و رفع نواقص      .  سفر كاري خود استفاده مي كنند       

اجراي سناريوي پنجم     , با ايجاد هماهنگي بين سازماني         , احتمالي اجراي طرح      
. مطرح مي گردد 
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مسيرهاي پيشنهادي به تفكيك مناطق مبدا سفر   
قابل پوشش در طي مسير
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مسيرهاي منتخب رفت و برگشت از مناطق مختلف تهران به              
سازمان بهينه سازي مصرف سوخت کشور    
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وخت کشور  مسير رفت  منتخب از مناطق مختلف تهران به سازمان بهينه سازي مصرف س        
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سوخت کشور  مسير برگشت منتخب از مناطق مختلف تهران به سازمان بهينه سازي مصرف         
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منافع حاصل از اجراي سناريو ها برتر از نظر   
مصرف سوخت و انتشار آالينده ها   

ه با وضع موجود است   عالمت منفي به نشانه كاهش و عالنت مثبت براي افزايش اعداد در مقايس                     
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منافع سوختي حاصل از اجراي دو طرح برتر  
 استعالمت منفي به نشانه هزينه و عالمت مثبت براي سود در نظر گرفته شده  . 
. روز در نظر گرفته شده است 300سال آاري معادل     ـ
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هزينه هاي صرفه جويي شده پس از اجراي 
 طرح دوم

:هزينه پارکينگ و نگهداري از وسايل نقليه صاحبان خودروي شخصي        
 هزار ريال ماهيانه     750:هزينه ماهيانه نگهداري هر خودرو           

 پرسنل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت   ي شخصيخودرو دارندگان  هزينه نگهداري  
:کشور

 ميليون ريال 16.5
 ميليارد ريال 543.2:سود ريالي حاصل اجراي طرح دوم و کاهش مصرف بنزين      

 ميليارد ريال 51.5:هزينه ريالي افزوده شده مصرف گازوئيل    
ميليارد ريال491.6: مجموع منافع ريالي حاصل از اجراي طرح دوم    

تن  227:کاهش مصرف آلودگي هوا  
 ساعت  –  وسيله 1680:   ميزان اتالف وقت  
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  پيشنهاد تعداد خودروي ون     

به منظور اجراي طرح دوم و خريداري خودروي ون براي سازمان         
:بهينه سازي مصرف سوخت موارد زير پيشنهاد مي شود      

 نفره   20سه خودروي ون  
 نفره  7يک خودروي ون 
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نرخ بازگشت سرمايه در دو حالت برتر

 100و50و 25گر به ازاي     ميزان مشارکت سازمان در خريد ناوگان  براي سازمانهاي و ارگانهاي دي                              
 درصد بازگشت سرمايه بيشتري             25محاسبه شده  که با توجه به ميزان نرخ بازگشت سرمايه                 

.نسبت به حاالت ديگر داريم      

.ارقام منافع و هزينه بر ميليون تومان ارائه شده است      


