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جناب آقاي
مدیریت محترم آژانس
سالم عليكم:

با تقدیم ادب واحترام همانطور که مستحضر میباشید اخیرا" میزان تخصیص اعتبار یارانه سوخت کلیه رانندگان با
تغییراتی مواجه بوده لذا ضمن اشاره به مرقومه شماره 1981مورخ 1400/02/13اتاق اصناف همدان منضم به نامه
شماره 5240مورخ1400/02/12سازمان صنعت معدن و تجارت همدان 1مبنی برکاهش پلکانی اعتبار یارانه سوخت
رانندگان و همچنین با اشاره به دیگر مرقومه های مرتبط مراجع باال دستی در خصوص مکانیزه نمودن خدمات دفاتر
آژانس ها اعم از پذیرش مسافر ،اعزام راننده بمنظور ثبت اطالعات پیماش سفر و سرویس هر یک از رانندگان در بستر
اپلیکیشن و اینترنت

به جهت تخصیص و توزیع

عادالنه

2

یارانه سوخت رانندگان فعال  ،بنابر تاکیدات مراجع ذی صالح

جهت دریافت اعتبار یارانه سوخت سامانه اینترنتی جامع مدیریت حمل و نقل و مانیتورینگ آنالین تلتا ویژه آژانس های
خدمات حمل ونقل مسافر ( )www.telta.irبا امکانات پرتال مدیریتی مدیرآژانس و نسخه اپلیکیشن ویژه راننده
معرفی میگردد شایان ذکر است زین پس نحوه مالک

تخصیص

اعتبار یارانه سوخت بر مبنای

پیمایش

بوده و در ازای

خدمات ارائه گردیده  2درصد از مبلغ هر سفر بعنوان هزینه خدمات به نفع و بحساب شرکت سوشیانت مجری معرفی
شده طرح مذکور اخذ و کسرخواهد شد .شایسته است جهت دریافت اعتبار یارانه ی سوخت متناسب با میزان خدمات ارائه
شده هر راننده (ثبت اطالعات پیمایش طی شده سفرها) با رعایت حفظ و محرمانه بودن اطالعات

مشتریان

لذا

مقتضیست تطبیق شرایط نموده  ،بستر و امکانات الزم را (استقرار سیستم کامپیوتر یا لپ تاپ یا تبلت جهت دفتر
آژانس) همراه با اینترنت و رانندگان نیز میباید امکان الزم (تلفن همراه اندروید با اینترنت) را داشته باشند .بر اساس
مفاد مرقومه های ذکر شده چنانچه تمایل به تداوم حیات و ابقاء حرفه و شغل خود را دارید جهت دریافت یارانه
سوخت میباید اقدامات و اطالع رسانی الزم را بعمل آورید بدیهیست در صورت عدم اقدام موثرامکان بهره مندی از
اعتباریارانه سوخت فراهم نخواهد بود .لذا تقاضمندست موافقت کتبی مهمور به مُهر و امضاء خود را تا پایان وقت اداری
 1400/02/25به این اتحادیه اعالم نمائید عدم پاسخگویی در زمان تعیین شده بمنزله مخالفت و عدم تمایل به
پیوستن به طرح پیمایش تلقی خواهد شد و کلیه مسئولیت های ناشی برعهده شخص آن مدیریت خواهدبود.
سید محمد رضا طباطبایی
رئـیس اتحادیه
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ریاست محترم سازمان صنعت معدن وتجارت همدان مزید اطالع
ریاست محترم اتاق اصناف همدان مزید اطالع
 2-1جهت مطالعه بیشتر مرقومه های مرتبط به قسمت آرشیو فایل سایت اتحادیه مراجعه نمائید.
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