
انتشارورسمیروزنامهبهکاروزارتنامه✓
مورخ22597شمارهبهرسمیروزنامه

صنفیانجمنرسمیثبتو1401/07/27
کشورCNGکارفرمایی

✓

استقرار رسمی انجمن صنفی سی ان جی✓

✓

✓

مورخ131104شمارهبهطرحمدیریتجوابیه✓
سازیآزادبرمبنیانجمنبه1401/08/09

جهتآمادگیوسالاولماه6فنیضوابطکسورات
جهتانجمنپیشنهاددریافتجهتجلسهبرگزاری

سازیآزادرویهکلیاصالح

در مرداد31پیگیری های متعدد جهت ثبت تصمیمات اعضای محترم در مجمع ❖
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

1401/07/27شروع فعالیت های رسمی انجمن صنفی سی ان جی از مورخ ❖

یتعیین آدرس دفتر انجمن صنفی و مستقر شدن پرسنل انجمن در دفتر مرکز❖

برگزاری  جلسات متعدد اعضای هیات مدیره❖

ان برگزاری جلسه هم اندیشی با  اعضای هیات داوری و بازرسان انجمن صنفی سی❖
جی و برخی از صاحب نظران صنف

ح مکاتبه با مدیریت طرح سی ان جی جهت آزاد سازی کسورات ضوابط فنی و اصال❖
کلی رویه مربوطه
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نتایجاقدامات انجمن

بسمه تعالی

1401کشور در آبان ماه سال CNGگزارش فعالیت های انجمن صنفی کارفرمایی 



1401کشور در آبان ماه سال CNGگزارش فعالیت های انجمن صنفی کارفرمایی 

در حال تخصیص زمان جلسه✓

در حال تخصیص زمان جلسه✓

در حال تخصیص زمان جلسه✓

تمشکالکاملتشریحوساعتهچندجلسهبرقراری✓
جهتمساعدقولوجیانسیهایجایگاهاقتصادی

و1402سالبودجهدرمشکالتنمودنطرفبر
درنیازمورداقداماتومشکالتبررسیادامه
ماهاذراولهفتهدردومجلسه

ی مکاتبه با مدیر عامل شرکت ملی پاالیش و پخش در خصوص درخواست برگزار❖
جلسه و منعکس نمودن مشکالت عدیده صنعت سی ان جی و راهکار های برون رفت

از شرایط موجود 

مکاتبه با مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص ❖
درخواست برگزاری جلسه جهت منعکس نمودن مشکالت عدیده صنعت سی ان جی و

راهکار های برون رفت از شرایط موجود

اری مکاتبه با معاون محترم برنامه ریزی وزارت  نفت در خصوص درخواست برگز❖
جلسه و منعکس نمودن مشکالت عدیده صنعت سی ان جی و راهکار های برون رفت

از شرایط موجود 

ص برگزاری جلسه با مدیر کل بودجه و تنظیم مقررات بازار وزارت نفت در خصو❖
شرایط جایگاه های سی ان جی
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1401کشور در آبان ماه سال CNGگزارش فعالیت های انجمن صنفی کارفرمایی 

منتخبنمایندگانحضورباجلسهبرگزاری✓

صنعتمشکالتنمودنمطرحوصنفیانجمن

ارگانازپیگیریجهتمساعدقولوجیانسی

الصالحذیهای

در حال تخصیص زمان جلسه✓

ماهتعیین وقت جلسه و برگزاری در هفته اول اذر✓

انسیصنفیانجمنباگازملیشرکتمکاتبه✓

هایپیشنهادهایبستهوبرنامهارسالجهتجی

درمشترکجلسهبرگزاریوصنفیانجمن

وقتاسرع

مکاتبه با مدیر کل محترم دفتر امور سیاسی وزرات کشور در خصوص ❖

درخواست برگزاری جلسه و منعکس نمودن مشکالت عدیده صنعت سی ان جی

ه و مکاتبه با ریاست محترم سازمان ملی استاندارد  و درخواست برگزاری جلس❖

منعکس نمودن مشکالت جایگاه داران در استاندارد سازی جایگاه

مکاتبه با معاون محترم نفت گاز و امور انرژی  سازمان برنامه و بودجه و  ❖

درخواست برگزاری جلسه و درخواست بودجه منصفانه مورد نیاز جهت حق 

1402العمل  در سال 

سه و مکاتبه با مدیر عامل محترم شرکت ملی گاز ایران و درخواست برگزاری جل❖

منعکس نمودن مشکالت جایگاه داران
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1401کشور در آبان ماه سال CNGگزارش فعالیت های انجمن صنفی کارفرمایی 

در حال تخصیص زمان جلسه✓

در حال تخصیص زمان جلسه✓

محترمهیات1401/07/26مورخمصوبهابالغ✓

ضقبوتصحیحجهتگازملیشرکتبهوزیران

دارانجایگاهمالیمطالباتکاملپرداختو

مکاتبه با مدیر کل محترم دفتر  نظارت  بر اجرای استاندارد و درخواست ❖

برگزاری جلسه و منعکس نمودن مشکالت  چک لیست بازرسی جایگاه

مکاتبه با ریاست محترم کمیسیون انرژی  مجلس شورای اسالمی در خصوص❖

درخواست برگزاری جلسه و منعکس نمودن مشکالت جایگاه داران سی ان جی

عمل مکاتبه با معاون محترم برنامه ریزی وزارت نفت جهت ابالغ افزایش حق ال❖

درصد و شیوه  نامه پرداخت48در صد به 45از 
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1401کشور در آبان ماه سال CNGگزارش فعالیت های انجمن صنفی کارفرمایی 

وگازملیشرکتمدیرانباجلسهبرگزاری✓

هایجایگاهمعوقاتپرداختمجوزدریافت

ازمعوقاتپرداختمحلتامینوخصوصی

گازشرکتتوسطاجراجهت1401سالابتدای

تمامیقبوضاصالحوماهآذراولازهفتهاستان

درصدی48افزایشباجیانسیهایجایگاه

العملحق

در حال دریافت شرایط از بیمه گذارها✓

در حال پیگیری✓

ت مکاتبه با رئیس محترم تدوین مقررات شرکت ملی گاز در خصوص پرداخ❖

و اعمال  افزایش حق العمل 1401معوقات جایگاه های خصوصی از ابتدای سال

درصد48درصد به 45از 

وخت مکاتبه با بیمه های متعدد کشوری جهت ارسال شرایط ویژه به جایگاه های س❖

سی ان جی در  بیمه تکمیلی برای پرسنل جایگاه 

است مکاتبه با معاون محترم وزارت نفت در خصوص پیگیری مکاتبات و درخو❖

ونی های شرکتهای بهره برداری جایگاه های سی ان جی به جهت تداوم فعالیت قان

شرکت ها
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1401کشور در آبان ماه سال CNGگزارش فعالیت های انجمن صنفی کارفرمایی 

در حال پیگیری✓

در حال  پیگیری✓

در حال پیگیری✓

در حال پیگیری✓

در حال پیگیری✓

بودجه مکاتبه با وزیر محترم نفت جهت  اعالم مشکالت صنعت سی ان جی و درخواست پیگیری❖
مطابق با واقعیات و هزینه های جاری جایگاه1402مورد نیاز سال 

مکاتبه با معاون اول  رئیس جمهور جهت  اعالم مشکالت صنعت سی ان جی و درخواست ❖
مطابق با واقعیات و هزینه های جاری جایگاه1402پیگیری بودجه مورد نیاز سال 

کالت مکاتبه با رئیس محترم کمیسیون  اقتصادی  مجلس شورای اسالمی مجلس جهت  اعالم مش❖
مطابق با واقعیات و هزینه 1402صنعت سی ان جی و درخواست پیگیری بودجه مورد نیاز سال 

های جاری جایگاه

ت مکاتبه با رئیس محترم کمیسیون  انرژی  مجلس شورای اسالمی مجلس جهت  اعالم مشکال❖
مطابق با واقعیات و هزینه 1402صنعت سی ان جی و درخواست پیگیری بودجه مورد نیاز سال 

های جاری جایگاه

مکاتبه با ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه جهت  اعالم مشکالت صنعت سی ان جی و ❖
مطابق با واقعیات و هزینه های جاری جایگاه1402درخواست پیگیری بودجه مورد نیاز سال 
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1401کشور در آبان ماه سال CNGگزارش فعالیت های انجمن صنفی کارفرمایی 

در حال پیگیری✓

در حال  پیگیری✓

در حال پیگیری✓

یغات مکاتبه با مدیریت طرح سی ان جی جهت ایجاد بستر فرهنگ سازی و  تبل❖

سوخت سی ان جی در رسانه ملی و سایر  تبلیغات محیطی 

ات بر مکاتبه با وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی جهت موافقت با معافیت مالی❖

ارزش افزوده جایگاه های سی ان جی

ات بر مکاتبه با وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی جهت موافقت با معافیت مالی❖

عملکرد ساالنه جایگاه های کم فروش  سی ان جی
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1401کشور در آبان ماه سال CNGگزارش فعالیت های انجمن صنفی کارفرمایی 

در حال پیگیری✓

در حال  پیگیری✓

پیگیریحال در ✓

ند برگزاری جلسه و ارائه راهکارهای کوتاه مدت و بل✓
برگزاری جلسه اتی  در اسرع وقت, مدت 

ز مکاتبه با دادستان کل کشور در خصوص غیر ایمن بودن تعداد زیادی ا❖
خودرو های دوگانه سوز و امکان وقوع حادثه در جایگاه

ل مکاتبه با مدیر کل دفتر حمل و نقل سازمان شهرداری ها برای رفع مشک❖
شرکت های بهره برداری و جلوگیری از مدیریت اشتباه در جایگاه های 

شهرداری

می مکاتبه با رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسال❖
خارجیبرای صدور مجوز واردات خودرو های دوگانه سوز با کیفیت 

مکاتبه با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و منعکس نمودن ❖
و وضعیت اقتصادی جایگاه های سوخت و سیاست های غیر حمایتی مجلس

دولت در خصوص سی ان جی
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1401کشور در آبان ماه سال CNGگزارش فعالیت های انجمن صنفی کارفرمایی 

برگزاری جلسه اول و بیان نقطه نظرات ✓
برگزاری جلسه بعد در, انجمن سی ان جی 

اسرع وقت

برگزاری جلسه  و بیان نظرات و برنامه ✓
کشورهای انجمن صنفی سی ان جی 

درحال دریافت مدارک متقاضیان جدید جهت✓
عضویت اعضا

ائه با فدراسیون انرژی صنعت نفت جهت برگزاری جلسه و ارمکاتبه ❖
برنامه مدون جهت حمایت دولت از صنعت سی ان جی

ادی مکاتبه با کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی جهت شرح شرایط اقتص❖
ی جایگاه های سی ان جی و نیاز مبرم به اصالحات در سیاست های حمایت

جیدولت از صنعت سی ان 

جی مکاتبه انجمن با مالکان جایگاه ها و شرکت های فعال صنعت سی ان❖
جهت عضویت در انجمن صنفی سی ان جی و ارسال مدارک متقاضی
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1401کشور در آبان ماه سال CNGگزارش فعالیت های انجمن صنفی کارفرمایی 

از تمامی همکاران گرامی خواهشمندیم جهت کمک و هم فکری  با  اعضای هیات مدیره انجمن صنفی سی ان جی کشور در تمامی ❑

.روزهای هفته با دفتر انجمن صنفی و نمایندگان قانونی خود در ارتباط باشند

یت واریز حق عضوبهنسبتانجمناساسنامهبامطابقجدیداعضاوقدیمیاعضاانجمناهدافپیشبردجهتخواهشمندیمهمچنین❑

.خود به حساب انجمن اقدام فرمایند

به لطف الهی و با همفکری و تشریک مساعی همه همکاران گرامی ، در حد توان و بضاعت ، موارد تا حصول به نتایج مطلوب ❑

.پیگیری و نتایج حاصله متعاقباً و از طریق روابط عمومی انجمن اطالع رسانی خواهد شد

کد پستی  12واحد 4طبقه 60کاشانی ابتدای خیابان پژوهنده کوچه شهید عزتی پور پالک ... تهران بلوار آیت ا:آدرس 

1471914189

02144040248website : https://ir-cng.comتلفن 02144040745فکس 
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