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 عنوان دستور

  نفتی نسبت به: های فراورده عرضه اندارجایگاهبررسی اعتراضات 

 مختلف های حامل تفاوت آن در و اندک بودن میزان کارمزد ارائه خدمات (1

 ی طرح برندهاجایگاهی معمولی و هاجایگاهتفاوت میزان کارمزد  (2

 هاجایگاهتحویل فراورده به  فرایند (3

 شرح دستور

و متعاقب آن سایر تشکل های مرتبط از    تهران استان  راهی بین رفاهی خدماتی های مجتمع صنفی  انجمن اعتراض پی در

شور  اندارجایگاه صنفی  انجمن جمله میزان و نحوه پرداخ  کارمزد  نسببب   سوخت  داران جایگاه کارفرمایی کانونو  ک

 (1یوست )پ و همچنین نحوه تحویل آن، موضوع توسط دبیرخانه کمیته مورد بررسی قرار گرف . هاجایگاه

سوی      هاجایگاهدرآمد  ساس کارمزد پرداختی از  سوخ  بر ا های نفتی به ازاء هر لیتر فروش  شرک  ملی پخش فرآورده ی 

  مدیری  سوی  از ساله  هر که لیستی  چک براساس  هاجایگاه بندی درجه شود. می پرداخ  براساس درجه جایگاه و فرآورده 

سبه  ،گیردمی قرار پایش مورد شرک   بازرگانی   اعطاء آن به جایگاه درجه نمایدمی اخذ جایگاه که امتیازی طبق و شده  محا

 چک و بوده سببه و دو یک، ،ممتاز شببامل هاجایگاه درجه .گرددمی تعیین پرداختی کارمزد میزان آن اسبباس بر و گرددمی

 افزاری نرم و فنی تجهیزات ،موجود رفاهی و خدماتی امکانات ،ایمنی الزامات: جمله از مواردی شبببامل بندیدرجه لیسببب 

 بودجه در سوخ  یهاجایگاه کارمزد ساله همه اینرو از. باشدمی مالی و انضباطی عملکرد و مدیری  نحوه ،جایگاه تاسیسات

 (2)پیوست  .گرددمی پرداخ  جایگاه به شرک  سوی از و شده لحاظ نفتی های فرآورده پخش ملی شرک  تخصیصی

 سیستم) کارمزد پرداخ  سیستم ایران نفتی های فرآورده پخش ملی شرک  مدیراناذعان  و اندارجایگاه اظهارات اساس بر

و همواره میزان کارمزد برای فرآورده های مختلف و همچنین شیوه پرداخ  آن مورد  اس  و مشکالتی معایب دارای( جاری

  محل  از کارمزدی،  نظام  قالب   در نفتی های فرآورده توزیع الزحمه حق حاضبببر  حال  در. ان بوده اسببب دارجایگاه  اعتراض 

 در مبلغ، این که شببودمی پرداخ  عرضببه مجاری به پخش، و پاالیش ملی شببرک  به یافته تخصببی  جاری هایبودجه

 .دهدمی اختصاص خود به را دول  بودجه از ایمالحظه قابل رقم مجموع

 مختلف   های حامل تفاوت آن دربودن میزان کارمزد ارائه خدمات و  اندک (1

تناسبی با نرخ فرآورده ندارد.  نرخ معین و دستوری اس  وکننده درآمد جایگاه، بعنوان عامل اصلی تعیین میزان کارمزد

نه تنها گبذاری انجبام شبده سبرمایه فرصب  هزینبهنیز  و جاری با هزینه های جایگباه درآمبد تناسبب عبدم همچنین

را نیز در معرض ورشکستگی قرار  هاجایگاهداشته که بعضا بسیاری گذاری در این بخش را به همراه کاهش انگیزه سرمایه

 داده اس . 

 ریال185  گازنف  کارمزد و لیتر در ریال 450 تا 400 بینها جایگاه درجه اساس بر و متوسط بطور بنزین کارمزدهمچنین 

ستی  دارجایگاهدر حالیکه بنا به اظهار  باشد می لیتر در شد. الزم به   ان، هزینه ارائه خدمات در مورد هردو حامل بای یکسان با

توضیح اس  در جلسه کارگروه کارشناسی نمایندگان حاضر از شرک  ملی پخش و پاالیش، دالیل موجهی برای این تفاوت         

 نرخ کارمزد ارائه ننمودند و همچنان عل  این تفاوت معین نیس .

  گاها و گیردصورت می  بر زمان و سنتى  بصورت  کارمزد پرداخ ضمنا اعتراضاتی نیز به دبیرخانه واصل شده مبنی بر اینکه     

 شود.می به جایگاه ادارى و مالى هاى هزینه تحمیل، موجب اى مرحله دو بصورت پرداخ  و تاخیر اثر در

س  الزم به  شهای  مرکز، ذکر ا سی  1392 سال  در مجلس پژوه ضه  یهاجایگاه احداث پذیریتوجیه به برر  عر

  جایگاههای پذیری توجیه عدم بر تاکید و ضببمن (3)پیوستتت پرداخته  (مایع سببوخ  هایجایگاه) سببوخ 

 ریال 430 را مناطق سببایر و ریال 984 را کالنشببهرها در بهینه کارمزد نرخ کشببور، مختلف مناطق در سببوخ 

شخی   شده  زمانی در گزارش اند. این داده ت س   تهیه   90 گازنف  و ریال 240 لیتر هر در بنزین کارمزد که ا

 . اس  بوده ریال
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 ی طرح برندهاجایگاهی معمولی و هاجایگاهتفاوت میزان کارمزد  (2

  هبایجایگاه برندسبازی طبرح همان یبا و CNG و مایبع نفتبی هبای فبرآورده توزیبع ای زنجیبره شبرکتهای ایجباد طبرح

بد  رویکبرد  سبوخ ،  برآورده  پخش ملی شبرک   جدی بران  نفتی های ف بگاه  توسبعه  با رابطه در ای  سبوخ   عرضه های جای

  و ارزیاببی  فرآیندهبای  طی از پبس  مرتبط اجرایبی  سبابقه  با شبرکتهای  کبه  معنا بدیبن  باشبد،  مبی  نفتبی  هبای  فبرآورده 

 این. گردنببد مببی  نفتببی  های فببرآروده  توزیع حوزه در فعالیبب   شببروع  و مجوز اخذ به موفق، امتیبباز  حداقببل  کسببب 

برک   بش  تح  باها ش برار  پوش بداث  یا و دادن ق به  اح بوخ   عرضه های جایگاه از ای مجموع بب   س به  نس بد  ب   و خری

بل  بع  و پخش ملی شبرک   اصلی انبارهای محبل  از سبوخ   حمل و انبارها درب از بعبد  فرآورده تحوی به  توزی بع  ب  آن موق

 .نمایندمی اقدام پوشبش تح  هبای جایبگاه در

در شبببرایطی در حال رخ دادن اسببب  که اختالا نظرها میان منتقدان و مسبببووالن شبببرک  ملی پخش   اجرای این طرح

 در داللی و گری واسببطه رونق در را طرح این اجرای نتیجه سببوخ ، عرضببه اندارجایگاه. های نفتی جاری اسبب فرآورده

  که اس  عاملی تخصصی غیر و کاغذی های شرک  به جایگاه واگذاریدارند می . ایشان اظهاردانندمی سوخ  عرضه فرآیند

ضی  اندارجایگاه .کندمی تهدید را جایگاه مالکان امنی  ستند  را   فراورده پخش ملی شرک   مدیری  تح  اینکه بر عالوه نی

 حتی و ندارند برندینگ جه  در اقدامیها شرک   این. بپذیرند هم را تخصصی   غیر های شرک   قیومی  هستند،  نفتی های

صول  ضه  قابل مح ضه بنزین حدودا دوبرابر     ندارند هم بنزین همانند دیگری عر شان در قبال عر اما میزان کارمزد دریافتی ای

 ی آزاد اس .هاجایگاه

اجرای طرح  به نسببب  که اعتراضبباتی از بعد وه کارشببناسببی دبیرخانه،ربنا به اظهار نماینده شببرک  پخش در جلسببه کارگ

  دارند زیرمجموعه شرک   500 که وجود دارد برند شرک   60 اکنون هم. شد  متوقف جدید برند ایجاد شد،  مطرح برندینگ

 .اس  ریال 9247 معادل انها به تحویلی بنزین و دارند اختیار در را کشور کل فروش درصد 18 مجموعا و

 هاجایگاهتحویل فراورده به  فرایند (3

شکالت مربوط به کارمزد و طرح برندینگ،   سب  به  دارجایگاهعالوه بر م سری فرآورده ان ن شرک  ملی پخش    ییهاک که از 

 .گالیه دارند گیرندمی نیز تحویل

  تا 98 به گاهی شببودمی داده تحویل که بنزینی اما باشببد فارنهای  درجه 60 باید اندارجایگاه به تحویل برای بنزین دمای

  و دارد قرار زمین زیر که جایگاه مخزن به انتقال هنگام بنزین تا شببودمی موجب امر این. رسببدمی نیز فارنهای  درجه 100

  بین لیتر هزار هر در سوخ  کسری میزان. داش  خواهد حجم کاهش بنزین تبخیری، هیچ بدون و شود منقبض اس   سرد 

س   متغیر لیتر 11 تا 6 ساس  بر. ا ستراح   نف  شرک   های انبار مخازن در ساع   72 باید فرآورده جهانی عرا ا شته  ا  دا

  و نشده  انجام ساعته  72 خواب کنونی شرایط  در منتها .شود  توزیع فرآورده سپس  و شود  مرتفع فرآورده گرما و گاز تا باشد 

 .شودمی تبخیر فرآورده گرما و تالطم اثر در و شودمی منتقل باال دمای با سوختی های فرآورده

  و لیتر یک باشببد داشببته حرارت درجه 90 اگر اما دارد حجم لیتر 1 فارنهای  درجه 60 دمای با بنزین لیتر یک مثال برای

 نمونه این و شود می کم آن حجم شود می اندارجایگاه تانک وارد باال حرارت با سوخ   زمانیکه و دارد حجم سی  سی  200

 .اس  فروشی کم

سبه عالوه بر آن در بارنامه های تحویل سوخ  از انبار به جایگاه، وزن سوخ  تحویلی    شود که بعضا به سم  عدد      می محا

 .شود درحالیکه میزان آن کمتر اس می بیشتر گرد

  مقابلسببوی  در بوده اند لکن غرام  اخذ دنبال به و متضببررها کسببری موردان، این فعاالن همواره دردارجایگاهبنا به اظهار 

  .دنشومی جریمهمتخلف شناخته شده و متحمل پرداخ   سوخ  کسری باب 
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 پی نوشت
 در و شد  کشانیده  مجلس علنی صحن  به ،هاجایگاهمربوط به موضوع کارمزد   مشکالت  صنفی،  تشکلهای  پیگیریهای بدنبال

 به العمل حق به کارمزدی نظام تغییر قانون ،1392 سببال بودجه واحده ماده به الحاقی 31 بند اسبباس بر 1393 ماه خرداد

 اصل مغایر ندارند، ای بودجه ماهی  که آنجا از نگهبان، شورای  نظر به بنا الحاقی، 31 بند. رسید  مجلس نمایندگان تصویب 

سی   قانون 52 سا س   سال  چندین و شد  شناخته  ا  مسکوت  کاری،العملحق به هاجایگاه کارمزی نظام تبدیل موضوع  که ا

  .اس  مانده

 نف  وزیر معاون دو حضور با مجلس انرژی کمیسیون، 1394 سال در ،اندارجایگاه گسترده اعتراضات ها وپیگیری ادامه در

 و برنامه سازمان  و محاسبات  دیوان نمایندگان و کشور  نفتی های فراورده پخش و پخش و پاالیش ملی شرکتهای  مدیران و

شهای  مرکز و بودجه سه منتهی       مجلس پژوه سه داد که این جل شکیل جل سه    صدور  بهت   که گردید بند 8 در ای صورتجل

 نظر کسبببب و حضبببور با  تخلفات  نامه   آئین در بازنگری  و قراردادها  مفاد  تغییر و 95 سبببال ابتدای  از العمل  حق اجرای

 تشببکیل و تبخیرها حق پرداخ  در نظر تجدید و آنان حرفه با مرتبط گیریهایتصببمیم در آنها دخال  و صببنف نمایندگان

ست  نامه). بود جلسببه توافقات اهم از ان،دارجایگاه مشببکالت به رسببیدگی کارگروه سیون  وقت ریا  وزیر به انرژی کمی

شان  معاون و نفت محترم سه    مفاد اجرای بر مبنی پخش، و پاالیش شرکت  مدیرعامل و ای شکیل  و صورتجل  ت

  (.4 به پیوست اندارجایگاه مشکالت به رسیدگی کارگروه

 در کشور ریزیبرنامه و مدیری  سازمان نماینده غیاب در کارگروه جلسه اولین مذکور، جلسه پیروان، دارجایگاهبنا به اظهار 

ها پیگیری انرژی، کمیسببیون اعضبباء تغییرات و مجلس دوره یافتن پایان با متاسببفانه ولی گردید تشببکیل 01/06/94 تاریخ

  .ماند باقی الینحل موجود مشکالت و یاف  خاتمه

حالصه مذاکرات 

مورخ  کارگروه

20/06/97 

سال جاری،  20/06/97 شنبه سه  روز، اعتراض مراتب اعالم پی در سی  ماه  ضوع  برر ستور  در مو   ماده کمیته دبیرخانه کار د

ایران،  نفتی های فرآورده پخش و پاالیش ملی وزارت نف ، شببرک  از نمایندگانی حضببور با نشببسبب   این .گرف  قرار 12

نمایندگان تشکل های بخش خصوصی مرتبط از جمله    حکومتی از بخش دولتی و  تعزیرات ایران و سازمان  گاز ملی شرک  

شور، کانون  اندارجایگاه صنفی  انجمن   بین رفاهی خدماتی های مجتمع صنفی  سوخ ، انجمن  داران جایگاه کارفرمایی ک

 برگزار گردید. CNG اندارجایگاه صنفی تهران و انجمن استان راهی

سه  این در شریح گردید      اندارجایگاهمشکالت مربوط به   جل شرح دستور( ت   با جزئیات )مندرج در بخش ایرادات و مشکالت 

سب   هاجایگاه دریافتی کارمزد اوال، که ترتیب بدین س   کمها هزینه به ن شخصی    معیار ثانیا و ا صا   آن تعیین برای م صو  خ

 در تفاوت رغم علی سببوپر و معمولی بنزین کارمزد و ریال 185 گازوئیل کارمزد مثال ندارد، وجود  مختلف، های فراورده در

س   ریال 400 معادل هردو قیم ، س   متفاوت مختلف نواحی در دریافتی فراورده سهمیه  اینکه دیگر.  ا ضا  و ا   جایگاه بع

 میزان و دریافتی فراورده میزان تفاوت به نیز تحویل نحوه خصببوص در نهای  در. نیسبب  مراجعین به پاسببخگویی به قادر

همچنین بیان شد که    .نمودند پخش شرک   توسط  تحویل در کسری  به اذعان و نمودند اشاره  بارنامه در شده  ثب  فراورده

  و ها جایگاه   بین تفکیکی هیچدر حالیکه  دارد همراه به  جایگاه   برای زیادی  مالی  بار  پخش شبببرک   توسبببط بندی  درجه 

  برند ذیل یهاجایگاه فقط که شببد اشبباره برند موضببوع به همچنین ندارد وجود بندی درجه در های قرار گیری آنهامکان

 .کنندمی دریاف  کارمزد بیشتر دوبرابر حدودا

 در بنزین قیم  تفاوت توجه باعنوان نمود که  نشس  این در ایران، نفتی های فرآورده پخش و پاالیش ملی شرک  نماینده

  تفاوت در مورد . داردها  فراورده ارائه  و عرضبببه بر کنترل وظیفه  شبببرک   این قاچاق،   انگیزه وجود احتمال  و خارج  و داخل 

ستدالل  چنین گازوئیل کارمزد بودن کم به اذعان ضمن  بنزین و گازوئیل کارمزد س   این تفاوت این منطق که نمود ا   که ا

ضه  هم با هردو معموال سری  وجود شبه  مورد در. کندمی ایجاد جایگاه برای را منطقی درآمد مجموع در و شود می عر  در ک

  ورودی فراورده که آنچنان وزن، با نه گیردمی صبببورت حجم با فراورده تحویل که نمود اعالم نیز جایگاه به تحویلی فراورده

  یک دق  با برنجی دیپ) شببودمی گیری اندازه دیپ با حجم این شببود،می محاسبببه حجمی نیز پخش شببرک  انبارهای به

  قانون اجرای که نمود اشبباره نیز بودجه موضببوع در نهایتا .بود خواهد پرداخ  معیار و شببودمی ذکر بارنامه در و( میلیمتر

 نشد. صادر که بود اقتصاد شورای مصوبه نیازمند 92 بودجه
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ومشکالت ایرادات

 مطروحه

 مختلف و نهایتا نحوه پرداخت  های حامل اندک بودن میزان کارمزد ارائه خدمات، تفاوت آن در (1

 اصلی تعیین کننده درآمد جایگاه، نرخ معین و دستوری اس  و تناسبی با نرخ فرآورده   میزان کارمزد بعنوان عامل

گبببذاری سبببرمایه فرصببب  نیز هزینبببه و جاری جایگببباه با هزینه های درآمبببد تناسبببب عبببدم ندارد. همچنین

 ی موجود را در معرض ورشکستگی قرار داده اس . هاجایگاهعضا بسیاری بشبده انجبام

 

 اس  اما نرخ کارمزد آنها متفاوت می باشد یکسان )بنزین و نف  گاز( حامل هردو مورد در خدمات ارائه. 

 
 .معیار و فرمول معینی برای تعیین نرخ کارمزد وجود ندارد 

 

 ی طرح برندهاجایگاهی معمولی و هاجایگاهتفاوت میزان کارمزد  (2

برح  اجرای باد  ط برکتهای  ایج بره  ش بع  ای زنجی برآورده  توزی بای  ف بی  ه بع  نفت با  و CNG و مای برح  همان ی بازی  ط   برندس

که   تخصصی غیر هایشرک  به جایگاه واگذاری اگرچه در راستای خصوصی سازی بوده اس  اما با سبببوخ  هبببایجایگاه

صی      سا اقدام خا سا صول  حتی و ندارند برندینگ جه  در ا ضه  قابل مح به بیراهه رفته  ندارند هم بنزین همانند دیگری عر

 اخاللمصداق ، اس   (آزاد یهاجایگاه دوبرابر حدودا) بنزین عرضه  قبال در ایشان  دریافتی کارمزد میزاناس . و باالتر بودن  

 می باشد. 44 ا.س.ا.ق 45 مادهو )ج( ( ب) هایبندو موضوع رقاب   در

 :دندارمی اشعار 44 ا.س.ا.ق 45 بندهای )ب( و )ج( ماده

  …:اس  ممنوع شود،می رقاب  در اخالل به منجر که ذیل اعمال

 بین تبعیض از حاکی که قیمتهایی به مشابه  خدم  یا کاال تقاضای  یا و عرضه : آمیز تبعیض گذاری قیم ( ب

 هایهزینه و معامله شرایط بودن یکسان رغم به مختلف مناطق بین قیم  تبعیض یا و معامله طرا چند یا دو

  .باشد آن جانبی هایهزینه سایر و حمل

     .یکسان وضعی  در مختلف اشخاص با معامله در آمیزتبعیض شرایط شدن معامله: قائل شرایط در تبعیض ج(
 

 عرضه مجاری به تحویل کسرو  هاجایگاهنحوه تحویل فراورده به  (3

   شکالت سری فرآورده ، اندارجایگاهیکی دیگر از م س   یی هاک شرک  ملی پخش  ا   دمای .گیرندمی تحویلکه از 

شد  فارنهای  درجه 60 باید اندارجایگاه به تحویل برای بنزین  98 به گاهی شود می داده تحویل که بنزینی اما با

 ه باشد.داشت حجم کاهش بنزین تا شودمی موجب امر این. رسدمی نیز فارنهای  درجه 100 تا

 

 سبه  تحویلی سوخ   وزن جایگاه، به انبار از سوخ   تحویل های بارنامه در آن بر عالوه ضا  که شود می محا  به بع

  .اس  کمتر آن میزان درحالیکه شودمی گرد بیشتر عدد سم 

 
   سری  دان در موردارجایگاهضمنا علی رغم اعتراض سوخ  جایگاه در پایان دوره،     ها ک سری  در نهای  به دلیل ک

 به رسیدگی نامه آئینموضوع  نفتی های فرآورده فروش و توزیع تخلفات به رسیدگی جایگاه داران از سوی کمیته

 متحمل پرداخ  و متخلف شببناخته شببده  (5)پیوستت   نفتی های فرآورده فروش و توزیع حمل امر در تخلفات

 .دنشومی جریمه

 

 



 

 

کشاورزی ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و   

 

های قانون احکام دائمی برنامه 12نشست کمیته ماده  پنجمینو  شصتدستور جلسه 

 30/07/97توسعه کشور مورخ 
 

 1395-02-25تاریخ بازنگری:                                          01شماره بازنگری:                               QMS-FO-75-22کد مدرک:

  کشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون 12 ماده موضوعدبیرخانه کمیته 

حه
صف

5

 2دستورجلسه  –مقررات قانون و  شناسه دستور

 پیشنهاد دبیرخانه

 میزان کارمزد و نحوه پرداخت آنپیشنهادات برای رفع مشکالت مربوط به  (1

 

 صویب  و تعیین سط  97 سال  کارمزد تعدیل میزان ت شور  بودجه و برنامه سازمان  تو صالحیه  در آن اعمال و ک  ا

 (کشور کل 1397 سال بودجه قانون 14 تبصره ذیل پیوس  جدول 3 ردیف) 1397 سال بودجه قانون
 

 ساسی   رفع منظور به فرآورده های نفتی عرضه  خدمات ارائه کارمزد نرخ تعیین برای معین فرمول ارائه   مشکالت  ا

صوص  در اختالفات و سط  کارمزد نرخ خ سالمی  شورای  مجلس های پژوهش مرکز تو شورت  با ا   ملی شرک   م

 .ذیربط و تخصصی های انجمن و ها تشکل و ایران اتاق انرژی کمیسیون نفتی، های فرآورده پخش و الیشاپ
 

  جبران هزینه های ارائه هر مترمکعب  کارمزد برای  جای به العمل نظام حق برقراری دائمی قانون تصویب و اجرای

 نفتی. های های عرضه فراوردهسوخ  توسط جایگاه

 

 طرح برندینگپیشنهادات برای رفع مشکالت مربوط به  (2
 

 اخالل در رقاب "شورای رقاب  از حیث  بررسی نحوه انجام طرح برندینگ توسط".  
  

 

 رفع مشکالت مربوط به نحوه تحویل فرآوردهپیشنهادات برای  (3
 

 الیش فرآورده های  او پ پخش ملی شرک   توسط  فرآورده هر حرارت و حجم استاندارد  ترمودینامیکی تهیه جدول

در هنگام    به رعای  آن شببرک  الزامو  راکد مخازن از بارگیریهای اسببتاندارد اسبباس و تعیین دمای مبنا برنفتی 

ستفاده از تجهیزات  سوخ   جایگاههای به فراورده ارسال  سازمان   ، از طریق ا و روش های اندازه گیری مورد تأیید 

   ملی استاندارد.
 

     ضای صالح ترکیب اع سیدگی در  های مناطق و کمیته مرکزی کمیتها و   نفتی های فرآورده مجاری تخلفات به ر

صی به ترکیب فعلی        صو ضو از بخش خ ضافه نمودن حداقل دو ع ضوع  ا سیدگی  نامه آئین 40و  39مواد )مو  به ر

 ( ارز و کاال قاچاق با مبارزه ستاد مصوب قراردادها از CNG و نفتی های فرآورده فروش و توزیع تخلفات

مدارک و 

 مستندات پیوست

  دارانجایگاه صنفی  مشترک انجمن نامه و  تهران استان  راهی بین رفاهی خدماتی های مجتمع صنفی  انجمننامه  -1

 سوخ   داران جایگاه کارفرمایی کانون و کشور دارانجایگاه صنفی کشور، انجمن

 کشور کل 1397 سال بودجه قانون 14 تبصره ذیل پیوس  جدول -2

سالمی تح  عنوان       -3 شورای ا صه گزارش مرکز پژوهش های مجلس  ضه  هایجایگاه احداث پذیریتوجیه"خال  عر

 "(مایع سوخ  هایجایگاه) سوخ 

س   مکاتبات -4 سیون  وق  ریا شان  معاون و نف  محترم وزیر به انرژی کمی   پخش، و پاالیش شرک   مدیرعامل و ای

 دارانجایگاه مشکالت به رسیدگی کارگروه تشکیل و صورتجلسه مفاد اجرای بر مبنی

از قراردادها مصببوب سببتاد مبارزه با    CNGو  نفتی های فرآورده فروش و توزیع تخلفات به رسببیدگی نامه آئین -5

 قاچاق کاال و ارز 
 


