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عنوان: مالحظات طرح تخصیص سوخت براساس پیمایش ناوگان
تهیه و تدوین: شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایران

ناشر: اداره انتشارات 



مقدمه

حمل و نقل جاده اي، رایجترین روش جابجایی مســـافر، کاال و مواد در کشور است و 
ظرفیت آن به حدود 600 میلیون تن یعنی 80 درصد حجم حمل ونقل کاال درسال 
می رسد. این در حالى است که میانگین مصرف روزانه نفت گاز در این بخش هم اکنون 
به 55 میلیون لیتر رسیده است که کماکان از نظر باالبودن «شدت» و «بهروري» انرژي 
توجیه قابل قبولی براي آن وجود ندارد و کارشناسان معتقدند که بخشی از 55 میلیون 

لیتر مصرف نفت گاز موجود واقعی نبوده و در حال خروج غیرقانونى از کشور است.
همانطورکه همگان استحضار دارند سهمیه بندى سوخت در مورد نفت گاز بصورتى که 
در خودروهاى بنزین ســـوز انجام شده است در سالهاي گذشته ناکارآمدي خود را به 
اثبات رسانده و برنامه ریزان حوزه انرژي را برآن داشته است که طرحی نو دراندازند و به 

دنبال راهکار جدیدي براي توزیع نفت گاز در کشور باشند. 
واقعیت این است که تداوم روند گذشته براى توزیع نفت گاز، ولو با اعمال محدودیت 
برداشت روزانه، دست سودجویان را در قاچاق سرمایه هاى ملى باز مى گذارد و راه کار 
مناســـبى پیش روى دولت محترم قرار نمى دهد. تنها راه حل موجود، استفاده از 
ابزاریست که بتوان به هر خودرو سهمیه اى متناسب با مصرفش براساس پیمایش یا 

بارنامه ارائه نمود. 
آنچه هم اکنون شـــاهد آغاز بهره بردارى آن در روزهاى آینده هستیم طرح تحویل 
سوخت براساس پیمایش (بارنامه یا صورت وضعیت) است که با همت مسئولین وزارت 
نفت، سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى و سایر نهادها و ارگانهاى ذینفع تکمیل 
گردیده و به بار نشسته اســـت. هدف از اجراى طرح یاد شده، از سویى جلوگیرى از 
جابجایى کارتهاى ســـوخت از سایر مناطق کشور به نقاط مرزى و متعاقب آن سوء 
استفاده از ســـهمیۀ روزانۀ موجود در کارتهاى سوخت نفت گاز و نیز از سوى دیگر، 
تخمین مسافت پیموده شده خودرو و ارائه سوخت براساس میزان پیمایش خودرو 

«بدون بار» و با «بار» مى باشد. 
نظر به اهمیت راه اندازى طرح صدراالشاره و ضرورت اطالع رسانى در مورد این طرح، 
مجموعه پرسش و پاسخ هایى به شرح ذیل تدوین گردیده است تا در این چارچوب، 
راهنمایى براى هدایت عزیزان و ارائه اطالعات براى بهره بردارى مناسب از این طرح 

ملى باشد.



سواالت متداول
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سهمیه «پایه» چیست و مشمول کدام گروه از وسائط نقلیه دیزلی    
می گردد؟

مقدار سوختی که در هر دوره براي مصرف ماهیانه  کلیه وسایل نقلیه نفت گاز 
سوز که در حوزه حمل و نقل فعالیت دارند، در نظر گرفته می شود این سهمیه 

در ابتداي هردوره مجدداً مطابق مقدار اولیه شارژ می شود.

1

سهمیه «عملکردي» چیست و مشمول کدام گروه از وسائط نقلیه 
دیزلی می گردد؟

مقدار سهمیه اي که در هر دوره، متناسب با مقدار پیمایش اعالم شده از سوي 
سازمانهاي متولی، توسط سامانه پیمایش محاسبه خواهد شد. میزان باقیمانده 
آخر ماه ســـهمیه عملکردي، به ماه هاي بعدي انتقال پیدا می کند. سهمیه 
عملکردي شامل خودروهاي نفت گاز سوزي که اسناد حمل(بارنامه،صورت 

وضعیت،CMR) دریافت می نمایند، می شود.

2

واژگان طرح چیست؟

بشرح پیوست.

3

سهمیه هرخودرو در ماه چقدر است؟

ماکزیمم سهمیه عملکرد و سهمیه پایه در هر ماه.

4

آیا همه سهمیه سوخت به صورت یکجا به کارت منتقل می شود؟

خیر بصورت مرحله اي و متناسب با میزان مصرف.

5
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سهمیه روي کارت چیست؟

آن بخشی از سهمیه سوخت که به روي کارت منتقل شده و در دسترس است. 
باید در حفظ کارت ســـوخت دقت شـــود زیرا در صورت مفقود شـــدن 

کارت،سهمیه روي کارت  قابل بازیابی نیست.

6

نحوه واریز سهمیه در کارت هوشمند سوخت چگونه است؟

واریز و انتقال سهمیه به کارت سوخت به صورت مرحله اي و متناسب با مصرف 
سوخت خواهد بود. بدین صورت که اگر میزان موجودي روي کارت سوخت، از 
یک مقدار مشخصی(حدآستانه) پایین تر شود یک پیمانه از سهمیه سوخت به 

کارت انتقال می یابد. میزان سوخت واریزي در هر مرحله، پیمانه نام دارد.

7

اگر سهمیه مورد انتظار بر روي کارت سوخت شارژ نشده باشد چه باید 
کرد؟

ابتدا کارت در تلمبه دیگر امتحان شـــود. در صورت عدم موفقیت،کارت  در 
جایگاههاي دیگر امتحان شود، در صورت ارتباط جایگاه با مرکز، اصالحیه به 

صورت خودکار انجام خواهد شد

8

آیا تمامی سهمیه شارژ شده بر روي کارت قابل برداشت می باشد؟

  برداشت طبق روال گذشته است.

9

مسئول پاسخگویى
شرکت پخش

مسئول پاسخگویى
شرکت پخش
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جهت کنترل مشخصات خودرو که داراي کارت هوشمند ناوگان است، 
به کجا مراجعه شود؟

به سایت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مراجعه و مشخصات کامل 
خودرو بویژه ظرفیت و سال ساخت کنترل شود.

10

جهت کنترل مشخصات خودروهاي فاقد کارت هوشمند ناوگان به کجا 
مراجعه شود؟

به دفاتر پلیس + 10 و دفاتر پستی مراجعه شود.

11

با توجه به تفکیک سهمیه خودروهاي دیزلی زیر 10 تن به سه گروه 
مختلف در صورت مشاهده مغایرت کالس سوخت به کجا مراجعه 

شود؟
به دفاتر پلیس + 10 مراجعه شود.

12

مراحل بررسی مشخصات خودرو در سایت راهداري چگونه است؟

با استفاده از کارت هوشمند راهداري.

13

مراحل درخواست اصالح مشخصات خودرو چگونه است؟

ابتدا به اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي اســـتان مراجعه شود و سپس در 
صورت نیاز به  دفاتر پلیس +10.

14

مسئول پاسخگویى
سازمان راهدارى

مسئول پاسخگویى
سازمان راهدارى

مسئول پاسخگویى
سازمان راهدارى



به چه صورت می توان ازمیزان سهمیه سوخت تخصیصی آخرین دوره 
خودروهاي داراي کارت هوشمند ناوگان اطالع پیدا نمود ؟

1- با استفاده از سامانه پیامی 60401411. 
2- با استفاده از سیستم USSD با شماره گیري 141#*6040*

15

نحوه محاسبه میزان سوخت عملکردي چگونه است؟ 17

در صورتی که سهمیه شارژ شده بر روي کارت تمام شد چه باید کرد؟

از کارت در اختیار جایگاهدار طبق ضوابط محلی  استفاده شود.

بر اســـاس پیمایش ماه قبل و معیار مصوب براي  میزان مصرف سوخت هر 
خودرو با توجه به سن و ظرفیت.

16

آیا به مسیرهاي پیمایش فاقد بار (یکسر خالی ناوگان داراي کارت 
هوشمند)، سوخت تعلق می گیرد؟

بله.

18

آیا امکان درخواست اطالعات مجموع عملکرد ناوگان داراي کارت 
هوشمند از طریق تلفن همراه وجود دارد؟

بله از طریق سامانه سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به شماره تماس 
60401414

19
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مسئول پاسخگویى
سازمان راهدارى



مسئول پاسخگویى
سازمان راهدارى
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آیا امکان رویت بارنامه ها و صورت وضعیت آخرین دوره محاسبه شده 
جهت سهمیه سوخت وجود دارد؟

بلی با استفاده از سایت راهداري و شماره کارت هوشمند راهداري

20

آیا امکان بررسی سوخت واریز شده بر روي کارت و میزان مصرف، 
وجود دارد؟

بله از طریق دفاتر پلیس + 10 و دفاتر پستی میتوان طبق روال جاري گزارشات 
را اخذ نمود.

21

آیا امکان اطالع از مانده سهمیه  سوخت روي کارت وجود دارد؟

بله از طریق کارت خوان جایگاه میتوان از مانده  موجودي روي کارت اطالع 
پیدا نمود.

22

انتقال سهمیه بر روي کارت چگونه است؟

سهمیه به صورت پیمانه اي و در چند مرحله و متناسب با مصرف، واریز خواهد 
شد. 

23

آدرس مراکز پاسخگویی استانی از چه طریقی قابل دسترسی است؟

از طریق تابلوهاي نصب شده در جایگاهها و سایتهاي www.niopdc.ir و 
www.rmto.ir

24

مسئول پاسخگویى
شرکت پخش

مسئول پاسخگویى
شرکت پخش

مسئول پاسخگویى
شرکت پخش
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سازمان راهدارى
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اگر فردي در خصوص میزان مجموع پیمایش خودرو، معترض بود از 
چه طریق میتواند پیگیري نماید؟

به اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي اســـتان مربوطه و یا مراکز اعالم شده 
مراجعه نماید

25

روشهاي ارتباطی با ســـازمان راهداري و حمل و نقل جاده¬اي در 
خصوص طرح تخصیص سوخت بر مبناي پیمایش چیست؟

1- با استفاده از سامانه پیامی 60401411 .
2- با استفاده از سیستم USSD با شماره 141#*6040* .

3- مراجعه به سایت اینترنتی ســـازمان به آدرس www.rmto.ir  بخش 
استعالم کارت هوشمند.

4- مراجعه به مراکز صدور کارت هوشمند راهداري.
5- مراجعه به مراکز پاسخگویی مستقر در هر استان.

26

روش هاي ارتباطی با شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی در خصوص 
طرح پیمایش چیست؟

09627

27

روش هاي ارتباطی با شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی در خصوص 
طرح پیمایش چیست؟

1- صاحبان ناوگان دیزل باري درون شهري براي اطالع از سهمیه هاي پایه 
  www.irtu.irخود با تلفن گویا 9711821 تماس حاصل نمایند و یا به سایت

اتحادیه تاکسیرانی شهري کشور مراجعه نمایند.
2- صاحبان ناوگان دیزل مسافري درون شهري براي اطالع از سهمیه هاي پایه 
خود با تلفن گویا 5-88984921-021 تماس حاصل نمایند و یا به ســـایت 

اتحادیه اتوبوسرانی شهري کشور به آدرس www.uicb.ir مراجعه نمایند.

28
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در صورت مفقود شدن کارت سوخت، سهمیه روي کارت چه خواهد 
شد؟

سهمیه روي کارت قابل بازیافت نیست ولی در مقایسه با وضعیت قبل از اجراي 
طرح (که حدود 15 روز به علت نداشتن کارت سوخت از سهمیه روزانه محروم 

بود) سهمیه تخصیصی بهتر حفظ می شود.

29

براي کارت المثنی صادر شـــده، چه مقدار سهمیه کارکردي واریز         
می شود؟

آنچه تا زمان اعالم مفقودي در دفاتر پلیس +10 (ویا دفاتر پستی) به کارت 
واریز نشده باشد، قابل انتقال بر روي کارت المثنی است.

30

در صورت مفقودي کارت هوشمند سوخت، چگونه باید در جایگاه 
سوختگیري کرد؟

از طریق کارت آزاد در اختیار جایگاهدار میتوان وفق ضوابط محلی سوختگیري 
نمود.

31

شارژ سهمیه کارت هوشمند سوخت، در چه زمانی صورت می گیرد؟

در اولین ســـوختگیري هر ماه، بخشی از ســـهمیه پایه  بر روي کارت شارژ         
می شود و در صورت داشتن سهمیه در مراجعات بعدي به جایگاه در کارت 

شارژ خواهد شد.

32

مسئول پاسخگویى
شرکت پخش

مسئول پاسخگویى
شرکت پخش

مسئول پاسخگویى
شرکت پخش

مسئول پاسخگویى
شرکت پخش
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آیا امکان انتقال سهمیه عملکردي در طرح پیمایش وجود دارد؟

بله. میزان سهمیه باقیمانده از سهمیه عملکردي به دوره بعد منتقل خواهد شد.

33

و  نیسان  وانت  همانند  دیزلی ســـبک  کارکرد خودروهاي  تأیید 
کامیونهایی که داخل شهر تردد می نمایند، توسط چه ارگانی صورت 

می پذیرد؟
متولی ساماندهی خودروهاي نفت گاز سوز داخل شهري وزارت کشور(اتحادیه 

تاکسیرانی کشور) است و تا ساماندهی از سهمیه پایه استفاده می نمایند.

34

نحوه ارائه سوخت بر اســـاس کارکرد کلیه خودروهایی که بارنامه      
نامه(CMR))دریافت     اي (اسناد حمل - صورت وضعیت - راه  جاده 

نمی کنند، چگونه است؟
از سهمیه کشوري پایه استفاده می کنند.

35

نحوه ارائه ســـوخت به کلیه تجهیزات راه سازي و عمرانی، گریدر، 
لودر،بلدوزر که فاقد بارنامه می-باشند، به چه صورت است؟

هیچگونه تغییري در نحوه تحویل سوخت براي این دسته از تجهیزات و ماشین 
آالت ایجاد نشـــده است طبق روال قبلی از طریق نواحی شرکت ملی پخش 

فرآورده هاي نفتی در شهرستانها اقدام نمایند.

36

مسئول پاسخگویى
وزارت کشور

مسئول پاسخگویى
شرکت پخش
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با توجه به اینکه سن فرسودگی خودروهاي باري، باالي 25 سال و 
مسافري باالي 15 سال در نظر گرفته شده است با خودروهاي با سن 

باالتر در طرح پیمایش چگونه برخورد خواهد شد؟
ســـهمیه این دســـته از خودروها همانند خودروهاي با سن 25 سال براي 

خودروهاي باري و 15 سال براي مسافري در نظر گرفته می شود.

37

آیا با توجه به گرماي طاقت فرساي بعضی شهرها در تابستان براي 
سرمایش کامیونهایی که در نوبت بارگیري یا صف هستند تمهیداتی 

در نظر گرفته شده است؟
بله.

38

نحوه ارائه و میزان ســـهمیه تخصیصی به اتوبوسهاي شرکت واحد 
چقدر است؟

اتوبوسهایی که به صورت فله اي سوخت می گرفتند همانند روال قبل سهمیه 
دریافت خواهند نمود و براي اتوبوسهایی که از طریق کارت شخصی برداشت 

سوخت داشته اند بر اساس سهمیه پایه تأمین سوخت خواهند شد.

39

تا چه مدت سهمیه بر روي کارت سوخت ذخیره می ماند؟

مقدار ذخیره شده بر روي کارت از بین نخواهد رفت.

40

مسئول پاسخگویى
سازمان راهدارى

مسئول پاسخگویى
شرکت پخش

مسئول پاسخگویى
شرکت پخش
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آیا امکان دریافت اطالعات تراکنش هاي مصرف (آف الین) از کارت 
هوشمند سوخت وجود دارد؟
بله از طریق دفاتر پلیس + 10.  

41

با توجه به اینکه کارت هوشمند سوخت براي وسائط نقلیه ترانزیت 
صادر نمی شود، نحوه تأمین سوخت آنها در جایگاه ها چگونه است؟

بر اساس روال قبل با استفاده از کارت موجود در جایگاه ها با نرخ نیمه یارانه اي 
می توانند طبق ضوابط محلی سوختگیري نمایند. 

42

آیا وسائط نقلیه ترانزیت نفت گاز  سوز می توانند در تمامی جایگاه هاي 
کشور سوخت گیري نمایند یا صرفاً این امکان در جایگاه هاي منتخب 

میسر است؟
در تمام جایگاهها می توانند سوختگیري کنند.

43

آیا امکان سوختگیري در جایگاه فاقد ارتباط وجود دارد؟

بلی، از مانده سهمیه روي کارت استفاده می شود.
44

آیا عدم نمایش مانده حساب در ترمینال غیر برخط تاثیري در میزان 
سهمیه خودرو دارد؟ 

خیر. ســـهمیه محفوظ و در اولین جایگاه داراي ارتباط به روي کارت منتقل     
می شود.

45

مسئول پاسخگویى
شرکت پخش

مسئول پاسخگویى
شرکت پخش

مسئول پاسخگویى
شرکت پخش
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جایگاه داراي ارتباط با مرکز، چگونه تشخیص داده می شود؟
در جایگاه داراي ارتباط با قـــرار دادن کارت در تلمبه جایگاه، عبارت طرح 
پیمایش و مانده حساب نشان داده  شده و سپس همانند گذشته مانده کارت 

رؤیت می شود.

46

آیا سهمیه ماهیانه  پایه قابل انتقال به ماه بعد است؟

خیر. سهمیه ماهیانه پایه مربوط به مصرف همان ماه است.

47

سهمیه سوخت خودروها داراي کارت هوشمند ناوگان بر چه اساسی 
محاسبه می شود؟ ودر صورت وجود مشکل چه باید کرد؟

بر اساس کارکرد و معیار مصرف مصوب مبتنی بر سال ساخت و ظرفیت خودرو 
لذا رانندگان محترم باید مشخصات کارت خودرو خود را با مشخصات درج شده 

در سایت راهداري کنترل و تطبیق نمایند. 
الف) در صورت مشاهده مشکل در مشخصات خودرو ابتدا به اداره کل حمل و 

نقل و پایانه هاي استان مربوطه منطقه مراجعه شود. 
ب) در صورتی که  مشکل در اسناد خودرو باشد به پلیس + 10 مراجعه شود.

48

آیا خودرویی که به دلیل حکم مرجع قضایی کارت هوشمند سوخت 
آن مسدود شده باشـــد در صورت رفع مسدودي، سهمیه زمان 

مسدودي کارت را دریافت می نماید؟
وفق حکم نهایی مرجع قضایی اقدام می شود.

49

مسئول پاسخگویى
شرکت پخش
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آیا خودرویی که بـــه دلیل فعال بودن در پروژه هاي عمرانی، کارت 
هوشمند سوخت آن مسدود شده باشد در صورت رفع مسدودي، 

سهمیه زمان مسدودي کارت را دریافت می نماید؟
خیر.

50

اگر سهمیه خودرویی به هر دلیل ممکن در مرکز داده بیشتر ویا کمتر 
از سهمیه واقعی آن شارژ شده و مالک خودرو از آن استفاده نموده 

باشد سهمیه موصوف قابل اصالح خواهد بود؟
در ماه بعد اصالح خواهد شد.

51

بازه زمانی محاسبه سهمیه عملکردي به چه صورتی است؟ 

فعالً بر اساس دوره هاي ماهانه می باشد.
52

در صورت نصب GPS آیا داشـــتن صورت وضعیت و بارنامه  الزامی 
است؟

بلی. اسناد حمل در فاز ابتدایی طرح مالك محاسبه عملکرد خودرو است.

53

خودروهاي دیزل باري درون شهري فاقد بارنامه براي اطالع از سهمیه 
سوخت خود چه اقدامی باید انجام دهند.

باید به ســـایت اتحادیه تاکسیرانی هاي شهري کشور مراجعه نمایند. مضافاً 
آدرس سایت به نشانی www.irtu.ir  در دسترس می باشد.

54

مسئول پاسخگویى
شرکت پخش

مسئول پاسخگویى
شرکت پخش



خودروهاي دیزل مسافري درون شهري فاقد صورت وضعیت براي 
اطالع از سهمیه سوخت خود چه اقدامی باید انجام دهند.

باید به ســـایت اتحادیه اتوبوسرانی هاي شهري کشور مراجعه نمایند. مضافاً 
آدرس سایت به نشانی www.uicb.ir در دسترس می باشد.

55

خودروهاي دیزل باري درون شهري براي جهت ساماندهی و استفاده 
از سهمیه سوخت طرح پیمایش چه اقدامی باید انجام دهند.

باید به سازمانهاي بار و تاکسیرانی و سایت www.navganbari.ir مراجعه 
نمایند.

56

خودروهاي دیزل مســـافري درون شهري براي جهت ساماندهی و 
استفاده از سهمیه سوخت طرح پیمایش چه اقدامی باید انجام دهند.

بایـــد به ســـازمان هـــا و شـــرکت هـــاي اتوبوســـرانی و ســـایت                                    
www.samandehi.uicb.ir مراجعه نمایند.

57
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مراکز پاسخگویى
استانها



ف
نام استانردی

آذربایجان شرقى

آذربایجان غربى

اردبیل

اصفهان

البرز

بوشهر

تهران

چهارمحال و
 بختیارى

1

شماره تلفن تماسآدرس مرکز پاسخگویى

041 - 35234206 - 7

2

3

4

5

6

7

8

0443 - 3364532
0443-2723308

04533743801
04533743814
04533743813

031 - 35059
031 - 37754249
031 - 37756049
داخلی 214-211-210 

حمل و نقل کاال
داخلی 222-221-220 

اداره مسافر

0263 - 4471783

077 - 33331281

021 - 88506602
021 - 55295283

038-32244852-3 9

تبریز، خیابان عالمه طباطبائى، تقاطع شهید 
بهشتى، اداره حمل و نقل و پایانه هاى استان 

آذربایجان شرقى
ارومیه، بلوار خیابان ولفجر 2، جنب پمپ گاز، اداره 
کل حمل و نقل و پایانه هاى استان - دفتر روابط 

عمومى
ارومیه، کیلومتر 10 جاده شهید کالنترى، پایانه بار 

ارومیه
اردبیل، شهرك ادارى بعثت، روبروى قرارگاه 
پلیس راه استان اداره کل حمل و نقل و پایانه 

هاى استان اردبیل

بین پل  بلوار میرزا کوچک خان،  اصفهان، 
وحید و ترمینال زاینده رود، اداره کل حمل و 

نقل و پایانه هاى استان اصفهان

اتوبان کرج - قزوین، عوارضى قدیم، بعد از 
مرکز مدیریت راه ها، خانه حمل و نقل استان 

البرز

دلوارى، چهارراه  رئیسعلى  بوشهر، خیابان 
کشتى رانى، اداره کل حمل و نقل و پایانه 

هاى استان بوشهر، دفتر حمل و نقل کاال
مسافربرى  پایانه  آرژانتین،  میدان  تهران، 
بیهقى، دفتر نظارت اداره کل حمل و نقل و 

پایانه هاى استان تهران
انجمن صنفى کارگرى رانندگان حمل و نقل 

کاالى تهران
مجتمع  طالقانى،  ا...  آیت  بلوار  کرد،  شهر 
اداره  شهرکرد،  فرماندارى  روبروى  ادارات، 

کل حمل و نقل و پایانه هاى استان

مراکز پاسخگویى استان ها

33330955 - 084ایالم ایالم، بلوار مدرس، اداره کل حمل و نقل و 
پایانه هاى استان ایالم



فارس

مشهد، پایانه بار شهید خبیرىخراسان رضوى

051 - 33923560
051 - 38519502
0915 - 5187720
051 - 33920091
0915 - 2021137
051 - 38514102
0915 - 3106620

ف
نام استانردی

خراسان جنوبى

خراسان شمالى

شماره تلفن تماسآدرس مرکز پاسخگویى

10

11

12

13

14

15

056 - 32342135 - 39

058 - 32249590

071 - 32423092
071 - 32427596

16

17

18

19

خراسان جنوبى، بیرجند، نبش غفارى 25،  
اداره کل حمل و نقل پایانه هاى استان، دفتر 

معاون حمل و نقل

شـــهداى          چهارراه  مدرس،  کمربندى  بجنورد، 
دانش آموز، ابتداى خ قیام جنوبى، اداره کل حمل و 

نقل و پایانه هاى استان، اداره حمل و نقل کاال

شیراز، کمربندى اکبرآباد، جنب سیلوى گندم پایانه 
کارگرى  انجمن صنفى  دفتر  بار شـــیراز  بزرگ 

رانندگان بخش حمل و نقل کاال
انجمن صنفى کارگرى رانندگان حمل و نقل کاالى شیراز

پایانه بار بندر امام خمینىخوزستان
061 - 52241300

061 - 33366308
061 - 33362114
061 - 33365139

77648310 - 021خانه حمل و نقل
تهران، خیابان انقالب، نرســـیده به پیچ 
شمیران، خیابان بهار جنوبى، کوچه سمنان، 

پالك 31

33781795 - 024زنجان طبقه  زنجان،  مسافربرى  ترمینال  زنجان، 
دوم، اتاق 311 دفتر صدور کارت هوشمند

3-3344208-023سمنان
023 - 3343494

سمنان، بلوار معلم، میدان شهید مطهرى، 
اداره کل حمل و نقل پایانه هاى اســـتان 

سمنان

سیستان  و 
بلوچستان

ابتداى کوى  دانشـــگاه،  زاهدان، خیابان 
استاندارى، اداره کل حمل و نقل و پایانه هاى 

استان، دفتر روابط عمومى

054 - 33438705
054 - 33428017-19
09109104048  (پیامک)

2-33696001-028قزوین
028-33696008

حج،        بلوار  نوروزیان،  بلوار  ،انتهاى  قزوین 
بن بست اول، اداره کل حمل و نقل و پایانه 

هاى استان قزوین، اداره حمل و نقل کاال



066 - 33406806
066 - 3347270
066 - 33420024
09163978946

38222446-083کرمانشاه
083-38249912

025-37780426-27 ادارات، قم مجتمع  عماریاسر،  مترى   75 قم، 
اداره کل حمل و نقل و پایانه هاى استان قم

کرمان
034 - 32615771
034 - 32614890
034 - 32910147

ف
نام استانردی

گیالن

لرستان

شماره تلفن تماسآدرس مرکز پاسخگویى

20

22

21

23

24

25

27

26
013 - 33110154
013 - 33110153
013 - 33110163

28

29

30

رشت، گلسار، روبروى پمپ بنزین، اداره کل 
حمل و نقل و پایانه هاى استان گیالن

گویا:گلستان
017-32244943 

گرگان، خیابان شـــهید بهشتى، خیابان 
مالقاتى، جنب انبار مینو، اداره کل حمل و 

نقل و پایانه هاى استان گلستان

کرمان، بلوار جمهورى اسالمى بعد از پل راه 
آهن، روبروى باشگاه فجر، اداره کل حمل و 
نقل و پایانه هاى استان، دفتر حمل و نقل کاال

خرم آباد، بلوار بهارستان، خیابان بزرگمهر، 
پایانه هاى استان،  اداره کل حمل و نقل و 

دفتر حمل و نقل کاال

کرمانشاه، بلوار بنت الهدى صدر، جنب بیمه 
دانا، اداره کل حمل و نقل و پایانه هاى استان

33228762 - 087کردستان
087 - 33228761

سنندج، خیابان پاســـداران، خیابان شهید 
تعریف، نبش کوچه نیلوفر، اداره کل حمل و نقل 

و پایانه هاى استان، دفتر روابط عمومى

یاسوج، خیابان  راهداران، ساختمان ادارى، اداره کل 
حمل و نقل و پایانه هاى استان کهگیلویه و بویر احمد

کهگیلویه  و
8-33334997-074 بویراحمد

1-33248000-011مازندران
سارى، بلوار طالقانى، خیابان معلم، اداره کل 
پایانه هاى استان مازندران،  حمل و نقل و 

دفتر حمل و نقل کاال

322181 - 086مرکزى
فکس: 32218101 - 086

اراك، میدان ولیعصر، خیابان پیروزى اسالم، 
روبروى بیمارســـتان ولیعصر کد پستى 
38135، شرکت پخش فرآورده هاى نفتى، 

ناحیه مرکزى

همدان
081 - 34210753
081 - 34210448
081 - 34210754

اسدآبادى،  الدین  سیدجمال  بلوار  همدان، 
نبش بلوار شهید ستار ابراهیمى، اداره کل 
حمل و نقل و پایانه هاى استان، دفتر حمل و 

نقل کاال



ف
شماره تلفنآدرس مرکز پاسخگویىنام استانردی

31

37245257 - 035یزد32
035 - 37245256

یزد، بلوار پاك نژاد، جنب کوچه هزار درخت، 
اداره کل حمل و نقل و پایانه هاى استان یزد

32589424 - 076هرمزگان
پیامک: 30006414

بندرعباس، پایانه بار، ساختمان ادارى، مرکز 
امداد حمل و نقل

از طریق سامانه پیام کوتاه  3000141 : رانندگان می توانند با ارسال 
شماره هفت رقمی کارت هوشمند از وضعیت کارت هوشمند راننده 

یا ناوگان خود آگاهی یابند. 
اینترنتی:www.smartcard.rmto.ir : تمامی استعالم هاي مربوطه 
درخصوص کارت هوشـــمند، آموزش هاي مربوطه، کارت سالمت، 
پیمایش ســـوخت و ... قرار داده شده و رانندگان می توانند با وارد 

نمودن مشخصات مربوطه به این اطالعات دستیابی داشته باشند.
 هرماه اطالعات پیمایش سوخت شامل تعداد بارنامه مصرفی، مسافت 
پیموده شده و سهمیه سوخت تخصیصی در دوره قبل براي مالک 
ناوگان (شماره همراه مالک ناوگان هنگام ثبت نام اخذ می گردد). در 
صورت بروز هر سوال یا اشکالی متقاضیان می توانند با مراجعه به 
ادارات کل حمل و نقل و پایانه هاي اســـتان نسبت به رفع آن اقدام 

نمایند.
در صورتی که با مراجعه به  استان مشکل مرتفع نگردید با ارسال آن 
   m_moonesan@rmto.ir :بـــه آدرس پســـت الکترونیکـــی
سریعترین زمان ممکن نسبت به پاسخگویی و رفع آن اقدام خواهد 

شد.

امکانات ارتباطی سیستم با متقاضیان:



جدول پایگاه قواعد
A B
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جدول پایگاه قواعد

در طرح تخصیص سوخت بر مبناى پیمایش (به صورت 137319/ت
51512 ه هیئت محترم وزیران) متناسب با میزان کارکرد وسیله نقلیه، 
سوخت به آن داده شده و تا زمان استقرار سامانه جامع پیمایش، سهمیه 
سوخت خودروهاى بدون کارکرد یا کم کارکرد (برمبناى اسناد حمل) 
تعدیل مى شـــود. از اینرو براساس بند 4 مصوبه مذکور میزان مصرف 
خودروهاى مشمول در 100 کیلومتر توسط کارگروه مشخص شده در 
بند 6 مصوبه مطابق با جدول زیر تعیین و به همراه مالحظات مربوطه 

پیشنهاد مى گردد.

 5  6 10  11 15  16 20  21  
3,5  16 17 18 18 20 

3,6 6  21 22 23 25 27 
6,1 10  23 24 25 27 29 

10,1 20  29 30 31 33 36 
20,1 30  37 39 42 45 50 
30,1 40  44 46 49 53 58 
40,1 50  50 52 55 59 65 

50,1  65 67 69 72 75 
20  25 27 30 33 38 

21 40  33 37 42 42 42 
41  55 60 65 65 65 
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مالحظات:

1- نحوه محاسبه میزان پیمایش:
طى  مسافت  مجموع  محاسبه  براى 
شده با بارنامه و بدون بارنامه کامیون 
ها از روش ذیل اســـتفاده مى شود. 
فرض شود کامیون مسیرهاى زیر را با 
برانامه طى کرده باشـــد. (مرتب ده بر 

اساس زمان)

A                                              B

B                                      C

D                                       E

F                                        G

مجموع مسافت مسیرهاى A-B و B-C و D-E و F-G به عنوان مسیر با 
بارنامه و مجموع مسافت هاى C-D و E-F به عنوان مسافت هاى خالى 

در نظر گرفته شده است.

2- معیار مصرف سوخت:
جدول فوق با اخذ نظر تشکل هاى صنفى و با در گرفتن میانگین مصرف 
وسیله با بار و بدون بار و نیز شرایط اقلیمى (مانند مسیرهاى کوهستانى، 
گرما، سرما و ...) تعیین شده است. این جدول با هدف تسهیل در اجراى 
طرح طراحى شـــده و پس از عملیاتى شدن طرح بعد از چند ماه قابل 

بازبینى و مداقه مى باشد.
براى مثال اگر یک کامیون زیر 5 ســـال را در نظر بگیریم که در گروه 

ظرفیتى باالى 40 تا 50 تن قرار دارد. جهت برآورد معیار مصرف در 
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100 کیلومتر بصورت زیرعمل شده است:
- مصرف با بار: 53 لیتر

- مصرف بدون بار: 47 لیتر
- میانگین مصرف (با بار و بدون بار): 50 لیتر

- ضریب براى مواردى مانند: رفت و برگشت از پایانه تا پاى بار، مصرف 
درجا، صف بارگیرى، صف ســـوخت گیرى، حرکت در شیب، کار با        

کولر و ...: 10 درصد
تأکید مى گردد پس از اجرا شـــدن طرح جدول فوق و ضرایب اعمالى 
قابل بازبینى مى باشد. شایان توجه است حداکثر سوخت تخصیصى به 

یک کامیون در یک ماه معادل سقف فعلى مى باشد.

3- معیار مصرف کامیون هایى که موتور اضافه دارند:
برخى از کامیون ها مانند یخچال دارها داراى موتور اضافى هســـتند. 
لیست این گونه خودروها که در حمل و نقل برون شهرى فعالیت دارند، 
در بانک اطالعاتى سازمان موجود مى باشد و براى جبران مصرف موتور 

اضافى آنها ضریبى 20 درصدى به کارکردشان اعمال مى شود.
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