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معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های کشور
موضوع: اطالع رسانی مصوبات کارگروه سهمیه بندی بنزین در خصوص تغییر سهمیه وانت بارها

باسالم و احترام؛
نظر به سیاستهای وزارت نفت در خصوص تغییر سبد سوخت مصرفی ناوگان حملونقل عمومی کشور به گازسوز و با 
عنایت به مصوبات بیست و پنجمین جلسه کارگروه سهمیهبندی بنزین به تاریخ ١٤٠٠/٠۶/١٤ (کارگروه موضوع بند هشت 
مصوبه هیئت وزیران به شماره ۹۸/۳٠٥۳۸/م/ت٥۷١۹٤ ه مورخ ۹۸/٠۸/٢٢)، به آگاهی میرساند به منظور ترغیب ناوگان 
وانتبار بنزین سوز کشور به مشارکت در طرح رایگان تبدیل به دوگانهسوز و نیز ثبت پیمایش خودرو، مقررشده است 
سهمیه کارت سوخت (سهمیه لیتراژی) وانتبارهای تک سوز طی هفت ماه از آبان ماه ١٤٠٠ تا اردیبهشتماه ١٤٠١ 
مطابق جدول و مالحظات بیانشده در ذیل به تدریج کاهشیافته و به معادل سهمیه بنزین وانتبارهای دوگانهسوز (١٢٠ و 
۶٠ لیتر) برسد. لذا ضروری است مالکان وانتبار تک سوز کشور به منظور بهرهمندی از سوخت جایگزین، در اسرع وقت در 
سامانه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به نشانی GCR.NIOPDC.IR ثبتنام نموده و نسبت به تبدیل رایگان 

خودرو خود به دوگانهسوز بر اساس زمانبندی اعالمشده به ایشان اقدام نمایند.
وانت کممصرف وانت پرمصرف نوع وانت تک سوز

اعتباری لیتراژی اعتباری لیتراژی نوع سهمیه پایه
١٨٠ ١٢٠ ٢٥٠ ٢٠٠ سهمیه سوخت مهرماه (معادل لیتر)

-١٠ -١٠ آبان ١٤٠٠
-١٠ -١٠ آذر ١٤٠٠

-١٠ -١٠ -١٠ -١٠ دی ١٤٠٠
-١٠ -١٠ -١٠ -١٠ بهمن ١٤٠٠
-١٠ -١٠ -١٥ -١٠ اسفند ١٤٠٠
-١٥ -١٠ -٢٠ -١٥ فروردین ١٤٠١
-١٥ -٢٥ -١٥ اردیبهشت ١٤٠١

برنامه زمانی کاهش 
سهمیه (لیتر/ماه)

١٢٠ ٦٠ ١٧٠ ١٢٠ سهمیه پایه اردیبهشت ١٤٠١ 
وانتبارهای تک سوز (معادل لیتر)

١. سهمیه سوخت اعتباری پایه تنها به وانتبارهای دارای پروانه فعالیت معتبر از شهرداری تخصیص مییابد. مالکان 
وانتبارهای بنزینی شاغل در حمل و نقل عمومی شهری که سهمیه کارت سوخت آنها پاسخگوی نیاز مصرفی ایشان 
نمیباشد، برای دریافت سهمیه اعتباری کمافیالسابق میتوانند نسبت به ثبت نام پروانه فعالیت در سامانه مدیریت حمل 

بسمه تعالی

سال "تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها"
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بار درونشهری به نشانی UTCMS.IR و دریافت پروانه از شهرداری اقدام نمایند. سهمیه اعتباری از طریق کارتبانکی 
مالک خودرو و تنها برای پرداخت هزینه سوخت بنزین در جایگاههای سوخت سراسر کشور قابلاستفاده است.

٢. وانتبارهای دارای پروانه فعالیت معتبر در سامانه فوقالذکر در صورت دریافت اسناد حمل بارشهری (باربرگ) به ازای 
حمل بارهای انجامشده و یا نصب دستگاه هوشمند سیپاد (SIPAAD.IR) و ارسال اطالعات پیمایش خودرو، از سهمیه 
سوخت عملکردی به صورت اعتباری برخوردار میشوند. سهمیه عملکردی باقیمانده در کارت در صورت عدم مصرف به 

ماههای آتی انتقال مییابد.
۳. از واریز سهمیه اعتباری دوره دیماه ١٤٠٠، سهمیه اعتباری غیر عملکردی وانتبارهای تک سوز ساماندهی شده 
(دارای پروانه فعالیت) به تدریج کاهشیافته و دریافت سهمیه بیشتر، صرفاً با ثبت پیمایش امکانپذیر است. الزم به ذکر 
است سهمیه سوخت وانتبارهای دوگانهسوز تغییری نخواهد داشت. سهمیه سوخت ناوگان وانتبار در اردیبهشتماه ١٤٠١ 
مطابق جدول ذیل خواهد بود. به عنوان مثال برای وانتبار بنزینی پرمصرف ساماندهی نشده (بدون پروانه)، تنها ١٢٠ لیتر 
سهمیه در کارت سوخت خودرو واریز میشود. اگر پروانه فعالیت معتبر در سامانه UTCMS داشته باشد، عالوه بر ١٢٠ 
لیتر واریزی به کارت سوخت، معادل ١۷٠ لیتر (به ازای هر لیتر ١٥٠٠ تومان)، سهمیه اعتباری در کارتبانکی دریافت 
مینماید و اگر پیمایش خودرو ارسال شود (مطابق رویه بند٢)، سهمیه اعتباری وی متناسب با میزان پیمایش خودرو، تا 
سقف ٤۸٠ لیتر قابل افزایش است. لذا در صورت ثبت پیمایش سقف سهمیه سوخت خودرو مجموعاً معادل ۶٠٠ لیتر 

میباشد.
سقف سهمیه 
سوخت قابل 

تخصیص (لیتر)

معادل لیتراژی سهمیه اعتباری 
ماهیانه

(فقط وانتبارهای دارای پروانه)

سهمیه ماهیانه 
کارت سوخت 

(لیتر)

نوع 
سوخت نوع وانتبار

- ١٧٠ بدون ثبت پیمایش
٦٠٠=٤٨٠+١٢٠ ٤٨٠ سقف سهمیه با ثبت پیمایش

١٢٠ بنزین

- ١۳٠ بدون ثبت پیمایش
٤٠٠ ٢٨٠ سقف سهمیه با ثبت پیمایش

١٢٠ دوگانهسوز
وانت پرمصرف

- ١٢٠ بدون ثبت پیمایش
٤٠٠ ۳٤٠ سقف سهمیه با ثبت پیمایش

٦٠ بنزین

- ۹٠ بدون ثبت پیمایش
۳٠٠ ٢٤٠ سقف سهمیه با ثبت پیمایش

٦٠ دوگانهسوز

وانت 
کممصرف
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مهدی جمالی نژاد

رئیس سازمان

با توجه به اهمیت موضوع و اثرات آن بر کسبوکار تعداد زیادی از ناوگان وانتبار بنزینی کشور، لطفاً دستور فرمایید در 
خصوص مفاد این مکاتبه به فعالین حملونقل استان، شهرداریها و سازمانهای تابعه اطالعرسانی الزم در اسرع وقت انجام 

پذیرد.

رونوشت: 
جناب آقای معتمد وزیری رییس محترم مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت آگاهی

جناب آقای ویس کرمی مدیرعامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران جهت آگاهی
جناب آقای دغاغله مدیرکل محترم دفتر حمل و نقل کاالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای جهت آگاهی

جناب آقای موفق مشاور محترم رئیس و مدیر کل حراست و پدافند غیر عامل جهت آگاهی
شهرداران محترم سراسر کشور جهت آگاهی
رییس محترم اتاق اصناف ایران جهت آگاهی

ارسال از طریق شبکه دولت
ارسال از طریق پیام استان


