
لاومعاوناقتصادينظارتوهماهنگیمعاونمکاتبه
شرکتوبودجهوبرنامهسازمانباجمهوررئیس

ساماننابوضعیتپیگیريجهتپخشوپاالیشملی
1402بودجهدرانسیهايجایگاه

اختصاص جلسه با مدیران ارشد انرژي مرکز پژوهش
هاي مجلس و بیان نقطه نظرات طرفین  و قول 
مساعدت جهت پیگیري موارد تا حصول نتیجه 

مطلوب

کیاعتبارداشتنپیشنهادارائهوجلسهبرگزاري
کسوراتبلوكعدموسازياستانداردگواهیساله

مساعدتقولواعتباردورهطولدرفنیضوابط
مهماینانجامجهت

 مکاتبه با معاون هماهنگی و نظارت اقتصادي معاون اول  رئیس جمهور جهت  اعالم
مطابق 1402مشکالت صنعت سی ان جی و درخواست پیگیري بودجه مورد نیاز سال 

با تورم ، و واقعیات هزینه هاي جاري جایگاهها

حوزه مکاتبه و ارائه بسته پیشنهادي راهکارهاي توسعه پایدار صنعت سی ان جی در
عرضه و تقاضا به مرکز پژوهش هاي مجلس جهت انعکاس وضعیت موجود مشکالت 

عدیده صنعت سی ان جی و راهکارهاي برون رفت از آن 

مکاتبه مجدد با مدیریت طرح سی ان جی جهت اصالح کلی رویه مربوطه کسورات
ضوابط فنی
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بسمه تعالی
1401کشور در آذر ماه سال CNGگزارش فعالیت هاي انجمن صنفی کارفرمایی 



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

در حال پیگیري

 مکاتبه و مد نظر بودن پیشنهاد هاي انجمن در
اصالحیه مصوبه در ماه اتی

 مکاتبه و مد نظر بودن پیشنهاد هاي انجمن در
اصالحیه مصوبه در ماه اتی

 مکاتبه و مد نظر بودن پیشنهاد هاي انجمن در
اصالحیه مصوبه در ماه اتی

ط مکاتبه با مدیریت طرح سی ان جی جهت  ارسال درخواست آزاد سازي کسورات ضواب
فنی شش ماه دوم سال

 537573مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه جهت اصالح مصوبه شماره
جایگاه جدید ، شمول مصوبه 700درخواست حذف احداث : شامل 1398/09/23مورخ

4به خودروهاي شخصی و اختصاص یافتن مصوبه صرفا به تبدیلهاي نسل 

 537573مکاتبه با کمیسیون انرژي مجلس جهت اصالح مصوبه شماره
جایگاه جدید ، شمول مصوبه 700درخواست حذف احداث : شامل 1398/09/23مورخ

4به خودروهاي شخصی و اختصاص یافتن مصوبه صرفا به تبدیلهاي نسل 

 537573مکاتبه با شرکت ملی پاالیش و پخش جهت اصالح مصوبه شماره
جایگاه جدید ، شمول مصوبه 700درخواست حذف احداث : شامل 1398/09/23مورخ

4به خودروهاي شخصی و اختصاص یافتن مصوبه صرفا به تبدیلهاي نسل  2
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1401کشور در آبان ماه سال CNGگزارش فعالیت هاي انجمن صنفی کارفرمایی 

 تخصیص بودجه کافی به مناطق و شروع پرداخت
مطالبات به جایگاه هاي سی ان جی خصوصی

پیگیريحالدر

واحدبهابالغیهارسالومهماینانجامتایید
تههفقبوضدراعمالوگازملیشرکتانفورماتیک

اتیهاي

سریع برگزاري جلسه و مکاتبه با معاون محترم مالی حسابداري شرکت ملی گاز جهت ت
خصوصی و تامین منابع مالی53و 52در پرداخت مطالبات گروه 

سریع برگزاري جلسه و مکاتبه با معاون محترم مالی حسابداري شرکت ملی گاز جهت ت
1401خصوصی جهت آذرماه سال 53و 52پرداخت مطالبات گروه 

وبه برگزاري جلسه و مکاتبه  با مدیران ارشد شرکت ملی گاز جهت اعمال اصالحیه مص
درصد نسبت به سال 49.3درصد به 45و افزایش حق العمل از 1401حق العمل سال 

گروه جایگاه سی ان جی 4قبل جهت هر 
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1401کشور در آبان ماه سال CNGگزارش فعالیت هاي انجمن صنفی کارفرمایی 

ب بررسی موارد فنی در جلسه و بررسی  شرایط نص
پنل هاي خورشیدي روي سایبان جایگاه هاي سی ان

جی و پیگیري تا حصول نتیجه نهایی

در حال پیگیري تا حصول نتیجه مطلوب

در حال پیگیري

سی و مکاتبه  و برگزاري جلسه با مسولین ذیربط انرژي هاي تجدید پذیر جهت برر
امکان سنجی شرایط احداث نیروگاه هاي خورشیدي در محیط جایگاه هاي سی ان جی

فنی مکاتبه و برگزاري جلسه با چندین شرکت بیمه اي جهت ارائه پیشنهاد مالی و
ل شاغل مناسب براي بیمه هاي سه گانه جایگاهها و همچنین بیمه درمان تکمیلی پرسن

در جایگاههاي سی ان جی

از مکاتبه و رایزنی با سازمان توسعه تجارت جهت دریافت مجوز واردات خودرو پایه گ
سوز  در سال اتی
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1401کشور در آبان ماه سال CNGگزارش فعالیت هاي انجمن صنفی کارفرمایی 

پیگیري و ارجاع موارد به کمیسیون هاي مرتبط و
ته برگزاري جلسات  تخصصی در وزارت اقتصاد در هف

آتی

 پیگیريدر حال

نهادي با توجه به جلسه فوق الذکر و ارائه بسته پیش
با معاونت اقتصادي وزارت, انجمن صنفی سی ان جی 

ص پیشنهاد انجمن موافقت و دستور الزم جهت تخصی
این اعتبار را صادر و رویه انجام این مهم تا حصول 

.نتیجه نهایی در دستور کار انجمن قرار گرفت

ر مکاتبه با وزیر محترم اقتصاد جهت انعکاس مشکالت عدیده صنعت سی ان جی د
حوزه عرضه و تقاضا با ارائه راهکارهاي پیشنهادي و درخواست جلسه

 جهت تهیه آنالیز هزینه هاي نگهداري سی ان جی طرحجلسه و رایزنی با مدیریت
جایگاههاي سی ان جی در شرایط جدید تورمی جهت ارائه پیشنهاد مناسب براي حق

1402العمل سال 

ت جلسه با معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص تامین اعتبار جه
جار مخزن خودرویی فرسوده که مستوجب بروز حوادث ناگوار و انفمیلیون1تعویض 

.  در جایگاه هاي سی ان جی را دارد
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1401کشور در آبان ماه سال CNGگزارش فعالیت هاي انجمن صنفی کارفرمایی 

 از تمامی همکاران گرامی خواهشمندیم جهت کمک و هم فکري  با  اعضاي هیات مدیره انجمن صنفی سی ان جی کشور در تمامی روزهاي
.هفته با دفتر انجمن صنفی و نمایندگان قانونی خود در ارتباط باشند

 نتایج لطف الهی و با همفکري و تشریک مساعی همه همکاران گرامی ، در حد توان و بضاعت ، موارد تا حصول به نتایج مطلوب پیگیري وبه
.حاصله متعاقباً و از طریق روابط عمومی انجمن اطالع رسانی خواهد شد

1471914189کد پستی  12واحد 4طبقه 60کاشانی ابتداي خیابان پژوهنده کوچه شهید عزتی پور پالك ... تهران بلوار آیت ا:آدرس 

02144040248wتلفن 02144040745فکس  ebsite  : h ttps://ir-cng .com

CNGبا تشکر روابط عمومی انجمن صنفی 
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