
داراي پروانه 
فاقد پروانه فعالیتفعالیت

180085010085010010010010016141715181618162018تا 3.5 تن
27001,4502001,45020020020020019182019212022212322بیش از 3.5 تا 6 تن
3,2001,4502001,45020020020020021192220232124222523بیش از 6 تا 10 تن
5,2003,5003003,50030030030030026242725292630283229بیش از10 تا 20 تن
6,0003,9003003,90030030030030034303632383542384540بیش از20 تا 30 تن
9,0003,9003003,90030030030030044394540484353465549بیش از 30 تا 40 تن
9,0003,5003003,50030030030030046424945524857516155بیش از 40 تا 50 تن

9,0003,5003003,50030030030030059536256655968617063بیش از50 تن
1,500750100750100100100100تا 9 نفر

2,0001,0001001,000100100167100بیش از 9 تا 15 نفر
4,5001,3502001,350200200225200بیش از 15 تا 26 نفر
12,0003,0003003750300300500300بیش از 26 تا 40 نفر

12,0003,0003003750300300500300باالي 40 نفر

6- مابه التفاوت سهمیه عملکردي با سهمیه پایه مطابق با قواعد شارژ آنالین به کارت سوخت منتقل می شود.
7-ناوگان فعال در حمل و نقل درون شهري ثبت نام شده در سایت وزارت کشور به نشانی www.utcms.ir (با اخذ پروانه فعالیت) و یا فعال در حمل و نقل بین شهري داراي کارت هوشمند ناوگان ساماندهی شده محسوب می شوند.

9- در خصوص اتوبوس هاي باالي 40 نفر با ویژگی هاي خاص  مانند: اتوبوس هاي سه محور، دو طبقه و ولوو B12 به میزان 25% و کامیون هاي یخچالدار به میزان 15%  به پیمایش ثبت شده اضافه می شود.
10-ناوگان بین شهري بدون کارکرد (به استثناء مینی بوس ها) در صورتی که توسط وزارت کشور (ثبت در سایت www.utcms.ir و اخذ پروانه فعالیت) نیز شناسایی نشده باشند از سهمیه ناوگان ساماندهی نشده برخوردار خواهند شد.

11 - براي محاسبه تردد خالی ناوگان ضمن بکارگیري اطالعات دریافتی از دوربین هاي نظارت تصویري در جاده هاي کشور ، در صورتیکه مبداء یک بارنامه (یا صورت وضعیت) با مقصد بارنامه (یا صورت وضعیت) قبلی یکی نباشد، فاصله میان مبداء آن بارنامه 
(یا صورت وضعیت) با مقصد بارنامه (یا صورت وضعیت) قبلی بعنوان مسیر خالی به حساب آمده و در کارکرد ناوگان مربوطه منظور می شود.

8-ناوگان ثبت نام شده در سایت www.utcms.ir  می بایست نسبت به گرفتن پروانه فعالیت اقدام نمایند.

5- انتقال سهمیه از مرکز داده به کارت هوشمند سوخت با اولویت انتقال سهمیه عملکردي صورت می پذیرد.
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نکات قابل توجه:
1- پیمانه آفالین در اولین سوخت گیري هر ماه به کارت هوشمند سوخت منتقل می شود.

2- در صورتی که ذخیره روي کارت از حد آستانه پایین تر بیاید و خودرو مربوطه در مرکز داده داراي سهمیه باشد، یک پیمانه بصورت آنالین به کارت سوخت منتقل می شود.
3- حد آستانه برابر با دو برابر پیمانه آفالین می باشد.

4- انتقال پیمانه آنالین به کارت هوشمند سوخت صرفا در جایگاه هاي برخط صورت می پذیرد.
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جدول قواعد طرح تخصیص سوخت بر مبناي پیمایش ( دي ماه 1396)

کاربري
سقف 
سهمیه 

عملکردي 
(لیتر)

معیار مصرف در 100 کیلومتر (لیتر) سهمیه پایه ناوگان
ناوگان تحت پوشش سازمان  
راهداري و حمل و  نقل جاده اي

ناوگان تحت پوشش وزارت کشور

offline پیمانهonline پیمانه
(سازمان همیاري شهرداریها و دهیاریها)

داراي اسناد 
حمل

بدون اسناد 
حمل

utcms.ir ثبت نام نشده در ثبت نام شده در
utcms.ir

21 سال به باال16 تا 20 سال11 تا 15 سال6 تا 10 سالزیر 5 سال

خالیپرخالیپرخالیپرخالیپرخالیپر


