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 بسمه تعالی

 کشور CNG اعضاء محترم انجمن و جایگاهداران 

                        1399در سال  CNGاعالم حق العمل جایگاه های :موضوع

 سالم و احترام با

همانگونهههه مهههه  ست بهههر  هههی باگههه ه یهههر اه ی گ هههر  هههها    هههر  ه ههها   هههه ر  ان مههه               

مشههههو  و ا اسههههه  سههههت ها   ربههههوه بههههه ه   ههههه ههههها  ب ههههر  بههههر ا   و تعم ههههرا   CNGصهههه  ی 

   گروه ههههها   دت ههههه     تههههها     CNG، حهههههم العمههههها جا گههههها  هههههها   CNGجا گاه ههههها  

بههه تیهههو ت ه ههها    تهههرم وه هههراه  سههه هم بهها توجهههه بهههه اب ا ههها     هههی اه جا گاههههها اه و  27/11/۹۹

 ب ر  بر ا اه ع     وا       ا    ابطه تقه م حبو   ی گر  م

بههههوه احتسههها  ا هد اوههه و   و ا هد اوههه و   مههها      1۳۹8   سههها   CNGمههها     جا گاه ههها  

   گروه ههها   دت ههه   توسهههر گهههرمگ   هههی گهههاه ا هههراه CNGته بهههه جا گاههههها اه گذگههه طهههی سههها 

م گر  ههه  اسههگ لههذا بهها توجههه بههه ا هه   وا  اه ابتههها  سهها  جهها   ن هه  ان هها یر ا ههگ گههه  اسههگم

 بهههالر یر ا تهههی ا هد اوههه و   توسهههر ، احتسههها  ا هد اوههه و   بههها1۳۹۹تیهههو ت حهههم العمههها سههها  

  طالبا  جا گاه ا ت اتر گر  ه  اسگمگرمگ   ی گاه ا راه با بدشی اه 

اه ابتههها   اوهه ا ی  اوتههه اسههگم بهها توجههه بههه ا   ههه  هها   200  هها  بههه  70 ب ههر حههم طههوابر و ههی اه 

 ابهههه  جا گاه ههها بهههه همههه     دهههو  مسهههر گهههه  ،   ههها  اه مههها      70سههها  جههها   تهههام وه  ب هههر 

  دههو  ان ههام عم  هها  ا تقهها     هها ن ن هه  نهه   گههرمگ   ههی گههاه ا ههراه بههه 1۳0الت ههاو  ا هه   ب ههر  

ا م هههی و اسهههتانها   سهههاه  ب ومهههه گر  هههه  اسهههگم    ا ههه   ابطهههه  هههذامراتی ج هههگ  ها سهههاه  ا ههه  

 ۹۹-11-4۹1گما  : 

 10/12/1۳۹۹تا   : 

  ا  ی وسگ: 
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 ب ههر بههرا  جا گاه هها ی مههه    سهها  جهها   تا  ه ههه  وههد نههواا  باه سههی ا وا    ا اه سههاه اه   ههی 

ه رعا ا گهههرمگ و  عهههاوه   تهههرم  ههه CNGاسهههتانها      اوهههگ نمهههو   انهههه بههها  هههه ر   تهههرم طهههر  

   ی یدی وراو    ها  ن تی ان ام گه  اسگ و  واوقگ گ اهی ا شاه ا ذ گه  اسگم

مشهههو  مهههه بههها  CNG    اتمهههه اه صهههبر و گههه  با ی جا گاههههها اه و ب هههر  بهههر ا اه جا گاه ههها  

توجهههه بهههه سهههدگ تهههر   و بهههی سهههابقه تهههر   گهههرا ر ااتیههها   سهههال ا  ا  هههر سهههو گ یههها  و ا هاه 

CNG  مشو  اه عرطه نمو نه، تقه ر و تش ر  ی گر  م ابه  ر م ع    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احترام مجددبا 

 محسن جوهری

 ت مدیرهئیس هیئر
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 های جایگاه  تفکیکی شرح

 خصوصی

 سایر

 (53)شهرها

 های جایگاه

 خصوصی

 کالن

 (52)شهرها

 های جایگاه

 خصوصی

 تجهیزات

 (51)دولتی

 های جایگاه

55()54()50)دولتی

) 

 4532 4532 4532 4532 )ریال( نهایی مشتری به فروش نرخ

 161 169 256 244 حق العمل %9 افزوده ارزش مالیات

 1789 1881 2844 2706 1399برای سال  جایگاه حق العمل

 1950 2050 3100 2950 افزوده ارزش و کارمزد مجموع

 ازگ عوارض و مالیات با جایگاه به فروش نرخ

 رسانی

1582 1432 2483 2582 

 1210 1340 2430 2160 قبلی کارمزد

 108.9 120.6 218.7 194.4 1398سال  افزوده ارزش

با تعرفه سال  افزوده ارزش و کارمزد مجموع

1398 

2354.4 2648.7 1460.6 1318.9 

 70 70 70 70 1398سال  فنی ضوابط

 701.1 659.4 521.3 665.6 جدید و قبلی کارمزد التفاوت مابه

 200 200 200 200 1399سال  فنی ضوابط

 501.1 459.4 321.3 465.6 اعمال شده به ازاء هر متر مکعب تعدیل مبلغ

 


