
 

 
 5/1کد فرم: کمیته                                                      1 از 1 صفحه

 31/06/93مورخ  توسعه مپنجپنجساله قانون برنامه  76کمیته موضوع ماده دستور جلسه 

 مقررات دستورشناسه 

 عنوان دستور
ایی ر   26337/500اغییرترا اعیضیییه هییمرر    نسیی ب بییه کشیی ر  CNGانجمییص صیی فم  بررسییم ارا ییت اضتییرا   

اییدتر برزرنییرنم هییرکب ا ییم ردییه فییرتیره  اییر  نفتییم اتییرا  از  ییی  اغییرترا بییر   صییرهر  از سیی    14/2/1393

 13/02/1393ای، ا ر   5059ا /13279همرر    ص تت نراه ایأا یزترا 

 دستورشرح 

ایییأا یزتییرا   13/2/1393ایی ر   13279/50509هییمرر  صیی تت نراییه کشیی ر   CNGانجمییص صیی فم ب ییر بییر اضیییم 

سییرضب از  24  اییر    اییر    یییص نمیی ه  اسییب، بییر سی ر  هیید    652کیه باییرر اییر کی یی نرم نیرز ع ی ییم فشییره  را   

 ایی ر  26337/500اییر  نفتییم  حییب هییمرر  ردییه فییرتیره  هییرکب ا ییم خ ابیییم ا ا ییه بییر اعیضیییه اغییرتر  ییررت

از قیمییب ارییرر ا بیی ر ی از   فییریگ نییرز ع ی ییم فشییره  را کمتییر   کییه باییررهیید  اسییب، بییدتص ا  ییم   14/02/93

 ار  برا  ارکی  نرم اضیم نم ه  اسب ی ام ات ک نی  قیمب اخیر الذکر ا رط ضمل اسب.   600قرار

ایرادات و 

مشکالت 

 مطروحه

تییر از باییر  رتییرک کم 520( اعیضیییه ا  یی   بحیی  بییه اییی ا  1باییر  اضیاییم نییرز ع ی ییم فشییره  ا  یی   رهتیی   

 اسییب ی اتییص (  ییدیک ری سیب  صیی تت نراییه اییأا یزتییرا  ترههید    16اضیایم نییرز ع ی یم فشییره  ا  یی   رهتی      

 اغرترا    یه قرن نم نداره چ   اعیضیه تر هست رال مل نمم   اند اغرتر  ص تت نراه ایأا یزترا  برهد.

بندی جمع

 CNG کارگروه

ی بییر  ریی ر نمرت ییدنرنم از انجمییص صیی فم   10/06/93ایی ر   76ا  یی   هر   سییه کییررنری  کمیتییه ا  یی   اییره   

CNG هییرکب ا ییم نییرز، هییرکب ا ییم رییرآته ی ردییه فییرتیره  اییر  نفتییم ی سییرزار  اایی ر ارلیییر م ی       ،کشیی ر

ایی ره بحیی  ی   ،76امچ یییص نمرت ییدنر  ا ییرت اییر    ییری  ی اصیی رن ی نمرت ییدنر  اضرییر  احتییرم کمیتییه اییره       

ردیه فیرتیره  ایر  نفتیم هر ررسیخ ادایرر هاهیت د         هیرکب ا یم ریرآته ی   احتیرم  نر   ید بررسم قیرار نرفیب. نمرت  

ی قیرار بیر اتیص بی ه  کیه  صی تت نرایه ایم ات رسی ر            نفیب بی ه    ای ره اضتیرا  ا ت یم بیر هسیت ر یزارا     اعیضیه که 

  غییر نمرتد.

پیشنهاد 

 دبیرخانه

 ا را  اص به ایرا یزترا  ام برهد.ریش اره هبیرخرنه، 

فهرست 

مستندات و 

 مدارک پشتوانه

رترسییب کشیی ر، بییه  CNGرترسییب احتییرم ایییرا اییدتر  انجمییص صیی فم  01/04/93ایی ر   59/93اییه هییمرر  نر .1

 احترم ا رت اترا ؛

رترسییب کشیی ر، بییه  CNGرترسییب احتییرم ایییرا اییدتر  انجمییص صیی فم  27/02/93ایی ر   26/93اییه هییمرر  نر .2

  ا رت اترا ؛احترم 

 ؛13/02/1393ای ا ر  50509ا /13279 ص تت نراه ایرا یزترا  به همرر   .3

 26337/500اییر  نفتییم اتییرا  بییه اییدترا  احتییرم ا ییرع  بییه هییمرر    اعیضیییه هییرکب ا ییم ردییه فییرتیره   .4

 .14/02/1393ا ر  

 


