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 3دستورجلسه  –قانون شناسه دستور

 و 94 هایسال معوق کارمزد پرداخت عدم به نسبت( CNGجی )انسی های جایگاه صنفی  انجمن اعتراض مراتب بررسی  عنوان دستور

 کاریالعملحق نظام اجرای و تصویب زمان تا کارمزد افزایش پیشنهاد و 95

 شرح دستور

  ،CNG داران جایگاه 95و  94 سبباایای کارمزد تعدیل نرخ عدم به نسبب   کشببور CNG صببیفی انجمن اعتراض حسبب 

 (1)پیوست  .بررسی موضوع نمود به اقدام ،کمیته دبیرخانه

 97و تعدیل کارمزد  95 و 94 هایل سا معوق کارمزد

س  و   CNGدرآمد جایگاه های    قاا  درتاکیون  CNG های جایگاه کارمزد هزییه پرداخ  محلاز محل کارمزد دریافتی ا

شته  درگردد. می تعیین سیواتی  بودجه س   مترمکع  هر ازای به تومان 40 جایگاهداران تمام برای کارمزد نرخ گذ  ،بوده ا

سال     تومان 70 شود،  می ها شیرداری  شامل  و هستید  دواتی آنیا گذارانسرمایه  که هایی جایگاه برای کارمزد رخن 93در 

  آنیا تجییزات اما شود، می اداره خصوصی   بخش توسط  که هایی جایگاه برای شد و  گرفته نظر در گاز مکع  متر هر ازای به

  .اس شده گرفته نظر در تومان 80 گاز مکع  متر هر ازای به کارمزد نرخ کرده، تامین نف  وزارت را

 تکلیف تعیین عدم دایل به علی رغم رشببد تورم و افزایش هزییه ها نرخ کارمزدها تیییری نکرد و 95 و 94 سبباایای دراما 

   و علیرغم پیگیری های فعاالن بخش خصوصی پرداخ  آن معوق ماند. سیواتی های بودجه در پرداخ  نحوه به نس  

صوی   باو صادر گردید   دوا سوی   از 96 سال  کارمزد افزایش مجوز باالخره سااه 3 سکوت  از بعد صره  نامه آیین ت  14 ت 

 به پرداخ  قابل کارمزدمقرر شببد  و شببد تکلیف تعیین 96 سببال کارمزد مورد در ،(ب) بید ذیل ،1396 سببال بودجه قانون

ضه  هایجایگاه بردارانبیره و دارانجایگاه صی   CNG عر   دارانجایگاه به و ریال 220 فروش مکع  متر هر ازای به غیرخصو

 70 م لغ که .شود  پرداخ  تراضافه  ریال 180 مذکور م لغ بر افزون گیرندمی ویژه کارمزد که هاییجایگاه و خصوصی  بخش

شده  کارمزد از ریال سان  فرآیید هایهزییه به مربوط یاد  همه برای یک سطح  تا هاجایگاه ایمیی سطح  ارتقای و سازی یک

  قابل م لغ این نفتی، هایفرآورده پخش ملی شببرک  تائید با یادشببده فرآیید انجام از پس که شببده گرفته نظر در هاجایگاه

ست   .1اسبب  پرداخ  مورخ  57135نحوه تأمین و ایمیی جایگاه ها به موج  آیین نامه هیأت وزیران به شببماره  (2)پیو

 (3)پیوست  صورت می گیرد. 11/05/96

در ردیف بودجه آمد اکن با اییکه انتظار می رف  عالوه بر   CNGپرداخ  کارمزد عرضببه  1397تصببوی  بودجه سببال  با 

سال های     ساالنه، ج ران  شود اما  95و  94افزایش میطقی  سال   نرخ کارمزد افزایش نیاف  نیز در آن احاظ    96همان رقم 

 (4)پیوست  .رسیدبه تصوی  

 کارمزدی   نظام حاکمیت

  نظام حاکمی ، نفتی های فرآورده همچون جایگاده داران عرضببه سببایر CNG داران جایگاهموضببوع دیگر و مورد اعتراض 

 اس . رابطه  این در میاس  سازوکار و تیییرات ایجاد عدم و گذشته ساایان طول در کارمزدی

ستا  همین در شکالت  رفع برای مجلس، نماییدگان را س     در 06/03/92 تاریخ در سوخ   جایگاهداران م ش   مجلس علیی ن

سالمی  شورای  سی  جریان در و ا شور  کل 1392 سال  بودجه واحده ماده به ااحاقی بیدهای برر  به کارمزدی نظام تیییر با ک

 .  کردند موافق  بخش این به خصوصی بخش ورود برای انگیزه جی  سوخ  عرضه جایگاهداران درباره ااعملکاریحق نظام
ساس  شکالت  کردن برطرف میظوربه" ،31 ااحاقی بید برا ضه  هایجایگاه به مربوط م  برای الزم انگیزه ایجاد و سوخ   عر

 تیییر کاری ااعمل حق نظام  به  کارمزدی  نظام  قانون،  این ابالغ تاریخ  از داری،جایگاه   فعاای    به  خصبببوصبببی بخش ورود

 با و( فشببرده ط یعی گاز و ینفت هایفرآورده) عرضببه قابل هایفرآورده ارزش از قسببمتی از باید ااعملحق میزان. کیدمی

ضعی   مرکزی، بانک سوی  از شده اعالم ساالنه  تورم نرخ به توجه ضه  مجاری و سط  فرآورده فروش میزان و عر  م ادی تو

  ".درآید اجراء مرحله به و تعیین پایه قیم  عیوانبه اقتصاد شورای تصوی  با عرضه

شورای نگی ان،  ،ااحاقی 31بید  ایکن صل  میایر ندارند، ای بودجه ماهی  که آنجا از بیا به نظر  سی   قانون 52 ا سا  شیاخته  ا

 (5)پیوست   .اس  مانده مسکوت کاری،ااعملحق به هاجایگاه کارمزی نظام ت دیل موضوع که اس  سال چیدینشد و 

                                                           
 صورت می گیرد.  11/05/96مورخ  57135نحوه تأمین و ایمیی جایگاه ها به موج  آیین نامه هیأت وزیران به شماره  1
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 3دستورجلسه  –قانون شناسه دستور

های کارگروه

 22/12/96 مورخ 

 20/06/97و 

سی مرات    ض به میظور برر شور،  CNG صیفی  انجمن اتاعترا  20/06/97و  22/12/96 اریخوت در طی دو نوب  دبیرخانه ک

 را کاریااعملحق نظام به کارمزدی نظام تیییرازوم  و 95 و 94 ساایای  در CNG های جایگاه کارمزد ماندن معوق موضوع 

 داد.مورد بررسی قرار 

، ایران گاز ملی شرک   ایران، نفتی های فرآورده پخش و پاالیش ملی شرک   نف ، وزارت نماییدگان حضور  باها نشس    این

 برگزار گردید. کشور CNG صیفی انجمنو  اسالمی شورای مجلس هایپژوهش مرکز انرژی گروه

می توان با تخمین معوقات و براورد میزان آن، پیش  نظر انجمن این بود که  95و  94در خصوص موضوع معوقات سال های 

ش     سیوات بعدی را دا ایران عیوان  نفتی های فرآورده پخش و پاالیش ملی شرک   ایکن نماییده. بییی پرداخ  در بودجه 

تومان از آن در ق ال ایمن  7از نظر این شرک  تجمیعی سیوات ق ل هم بوده اس  که م لغ     96تومان کارمزد  22نمود که 

توسط سازمان   96قانون بودجه  14اکن خصوصا در نخستین کارگروه بیان شد که آیین نامه ت صره  شود.سازی پرداخ  می

سال          صورت گرفته در  سیوات ق ل در تعدیل  شان معلوم می کید که آیا معوقات  س  و نظر ای شده ا برنامه و بودجه تدوین 

 زمان برنامه حضور نیافتید.در نظر گرفته شده اس  یا خسر؟ که در هیچیک از جلسات نماییدگان سا 96

  تأکید ، CNG صببیع  در ماای رابطه تیییر ازومهمه حاضببرین جلسببه بر   در جلسببه اول،در مورد نظام حق ااعمل کاری 

دانسبببتید و با آن موافق بودند      دوا   ماای  بار  کاهش  معیای  به را  کاری  ااعمل  حق نظام  به  کارمزدی  نظام  تیییر ند و نمود

ستید  کارشیاسی   تحقیقات و مطااعات انجام مستلزم  را آن کامل تحقق ایکن بیا به اظیارات مدعوین در دومین نشس      .دان

سی،    شیا شییاد    ملی پخش و پاالیش فرآورده های نفتی، شرک    کار ضوابط نظام حق ااعمل کاری و طرح پی برای تدوین 

 جام آن اس .به برگزاری جلسات با انجمن نموده و در حال ان میاس  برای ایجاد آن، اقدام

ومشکالت ایرادات

 مطروحه

  عدم تعدیل نرخ کارمزد جایگاه هایCNG 97و  95، 94های  در سال 

 تعدیل و عدم دایل به و نکرد تیییری کارمزدها نرخ، ها هزییه افزایش و تورم رشد  رغم علی 95 و 94 ساایای  در  

 خصببوصببی بخش فعاالن های پیگیری علیرغم و سببیواتی های بودجه در پرداخ  نحوه به نسبب   تکلیف تعیین

 .ماند معوق آن پرداخ 

  و با گذشبب  بیش از نیمی از سببال، همچیان م ااغ کارمزد بدون تعدیل و معادل کارمزد سببال ق ل   97در سببال

ها،  جایگاهو استاندارد سازی  ایمیی سطح ریال کارمزد باب  ارتقای 70ناکافی بودن م لغ ضمیا  پرداخ  می گردد.

بیا به اظیار انجمن، این موضبببوع بارها مورد اخطار از سبببوی سبببازمان ملی   نموده کهبعضبببا انجام آن را معطل 

 استاندارد قرار گرفته اس .

 .معیار و فرمول معییی برای تعیین نرخ کارمزد وجود ندارد 

 

 رابطه این در مناسب سازوکار و تغییرات ایجاد عدم و کارمزدی نظام حاکمیت  

  CNG عرضه  هایجایگاه و نفتی هایفرآورده پخش ملی شرک   بین ماای رابطه در کارمزدی نظام حاکمی  حاضر  حال در

  کارمزدهای مقایسه  این، بر عالوه. یابد اختصاص  موضوع  این به کشور  عمومی بودجه از بخشی  هرسااه  که اس   شده  باعث

شرده  ط یعی گاز مترمکع  هر شده  تمام هزییه با CNG هایجایگاه دریافتی ها خصوصا با در نظر   جایگاه در عرضه  قابل ف

سیوات متعدد،  شان  گرفتن عدم تعدیل نرخ کارمزد در  صادی  موج  رقم دو این بین شکاف  که دهدمی ن   فعاای  ن ودن اقت

س   CNG هایجایگاه در سیاری  در تا شده  باعث این و ا ضه  جایگاه کم ود بزرگ و کوچک شیرهای  از ب  وجود CNG عر

 .باشد داشته
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 3دستورجلسه  –قانون شناسه دستور

 اتپیشنهاد

 دبیرخانه

سال های     (1 صویب میزان کارمزد معوق  شور و اعمال آن در      95و  94تعیین و ت سازمان برنامه و بودجه ک سط  تو

 (کل کشور 1397قانون بودجه سال  14ذیل تبصره جدول پیوست  6)ردیف  1397اصالحیه قانون بودجه سال 

 

صویب  (2 صالحیه       97سال  میزان تعدیل کارمزد  تعیین و ت شور و اعمال آن در ا سازمان برنامه و بودجه ک سط  تو

افزایش و  کل کشور(  1397قانون بودجه سال   14جدول پیوست ذیل تبصره    6)ردیف  1397قانون بودجه سال  

 .هاجایگاه سازی استاندارد و ایمنی سطح ارتقای بابتد زریال کارم 70مبلغ 

 

به منظور رفع اساسی مشکالت و اختالفات  CNGارائه فرمول معین برای تعیین نرخ کارمزد ارائه خدمات عرضه  (3

شرکت  CNGدر خصوص نرخ کارمزد توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با مشورت مدیریت طرح 

 جمن های تخصصی و ذیربط.ملی پالیش و پخش فرآورده های نفتی، کمیسیون انرژی اتاق ایران و تشکل ها و ان

 

کارمزد برای جبران هزینه های ارائه خدمات هر  جای به العمل نظام حق برقراری دائمی قانون تصووویب و اجرای (4

 .CNGهای عرضه مترمکعب سوخت توسط جایگاه

 مستندات پیوست

 25/12/96مورخ  CNGنامه انجمن صیفی  -1

 96ستیدات مربوط به اعالم نرخ کارمزد سال م -2

 57135 شماره به وزیران هیأت مصوب ها جایگاه ایمیی و تأمین نحوه نامه آیین -3

 کشور کل 1397 سال بودجه قانون 14 ت صره ذیل پیوس  جدول -4

 1392 سال بودجه واحده مادهمتن خ رگزاری مل  و نظر شورای نگی ان درخصوص  -5
 


