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  ٤/٣/١٣٩٤                                                       هـ         ٥١٩٢٠ت/٢٦٠٩٦رهشما
نامه در خصوص تعيين نرخ فروش بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت  تصويب 

  كوره، گاز مايع و انواع سوخت هوايي
  وزارت نفت

) ١(استناد ماده  وزارت نفت و به به پيشنهاد ٢٧/٢/١٣٩٤وزيران در جلسه  هيأت
  :ـ تصويب كرد١٣٨٨ها ـ مصوب  قانون هدفمندكردن يارانه

ـ نرخ فروش بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع و انواع سوخت ١
ت دولت است، وست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأپي) ١(هوايي به شرح جدول شماره 

  .ت و عوارض متعلقه قانوني استهاي يادشده با احتساب ماليا نرخ. شود تعيين مي
هاي هوشمند  ريالي ذخيره شده در كارت) ٧,٠٠٠(هاي بنزين هفت هزار  ـ سهميه٢

  .معتبر است ١٣٩٤سوخت تا پايان شهريور ماه سال 

عادي، (ـ قيمت عرضه هر متر مكعب گاز طبيعي براي مصارف خانگي، تجاري ٣
هاي  پانزده درصد نسبت به قيمت ، آموزشي، ورزشي و مذهبي به ميزان)عمومي و ويژه
هاي سنتي بدون تغيير  يابد و نرخ ساير مصارف و نانوايي افزايش مي ١٣٩٣مصوب سال 

  .اعمال خواهد شد ١٣٩٣نسبت به سال 
وست كه تأييد پي) ٣(و ) ٢(هاي مصارف خانگي به شرح جداول   ـ نرخ تعرفه٤

هاي ياد شده بدون احتساب  نرخ. شود ت دولت است، تعيين ميشده به مهر دفتر هيأ
  .باشد ماليات و عوارض دريافتي توسط شركت ملي گاز ايران به موجب قوانين مي

  .است ءاالجرا الزم ٦/٣/١٣٩٤نامه از تاريخ  ـ اين تصويب ٥
جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

 

  )١(جدول شماره 
  )ريال(قيمت   نوع مصرف  واحد  فرآورده  رديف

  ١٠,٠٠٠  حمل و نقل  ليتر  ربنزين موتو  ١
  ١٢,٠٠٠  حمل و نقل  ليتر  بنزين سوپر  ٢
  ٣,٠٠٠  كليه مصارف داخلي  ليتر  نفت گاز  ٣

هـاي   نفت گاز كليه شـناورهاي ايرانـي و خـارجي بـا هـر نـوع كـاربري در آب         ٤
  نرخ بانكرينگ  دريايي  ليتر  هاي مشرف به كشورهاي همسايه المللي و آب بين

  ٦,٠٠٠  هاي ترانزيت مصارف اضطراري و كاميون  ليتر  راي مصارف اضطراريها ب نفت گاز جايگاه  ٥
  ٢,٣٠٠  كليه مصارف  كيلو  گاز مايع  ٦
  ١,٥٠٠  حرارتي  ليتر  نفت سفيد  ٧
  ٣,٠٠٠  حرارتي  ليتر  نفت كوره  ٨
٩  ATK ٦,٠٠٠  )پروازهاي داخلي و خارجي(حمل و نقل هوايي   ليتر  هاي هواپيمايي ايراني مسافربري شركت  
١٠  ATK المللي نرخ بين  )پروازهاي داخلي و خارجي(حمل و نقل هوايي   ليتر  هاي هواپيمايي ايراني باربري شركت  
١١  ATK ٦,٠٠٠  )مصارف نيروهاي مسلح(حمل و نقل هوايي   ليتر  تحويلي به نيروهاي مسلح  
٤  ١٢JP ١٢,٠٠٠  مصارف نيروهاي مسلح  ليتر  

  
  

  )٢(جدول شماره 

  )آبان ١٥فروردين لغايت  ١٦(هاي گرم سال  تعرفه گازبهاي خانگي در ماه

  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  دامنه مصرف

  ٥٤٥مازاد بر   ٤٩٦ـ  ٥٤٥  ٤٤٦ـ٤٩٥  ٣٩٦ـ٤٤٥  ٣٤٦ـ٣٩٥  ٢٩٦ـ٣٤٥  ٢٤٦ـ٢٩٥  ١٩٦ـ٢٤٥  ١٤٦ـ١٩٥  ٩٦ـ١٤٥  ٤٦ـ ٩٥  ٤٥تا   )مترمكعب(دامنه 

قيمت هر مترمكعب 
  ٤٣٠١  ٤١٨٦  ٣٩٥٦  ٣٧٢٦  ٣٤٩٦  ٣١٥١  ٢٨٠٦  ٢٥٧٦  ٢١١٦  ١٦٥٦  ١٣١١  ١٠٨١  )ريال(گاز 

  .ريال افزون نخواهدشد) ١٥٠٠(از هزار و پانصد ) بدون احتساب ماليات و عوارض(هاي گرم  ٭حداكثر نرخ دريافتي از مشتركان به ازاي فروش هر مترمكعب گاز طبيعي در ماه
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  )٣(جدول شماره 
  )فروردين سال بعد ١٥آبان لغايت  ١٦(هاي سرد سال  تعرفه گازبهاي خانگي در ماه

  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  دامنه مصرف

  ١اقليم 
  ١٣٠٠مازاد بر   ١٢٠١ـ١٣٠٠  ١١٠١ـ١٢٠٠  ١٠٠١ـ١١٠٠  ٩٠١ـ١٠٠٠  ٨٠١ـ٩٠٠  ٧٠١ـ  ٨٠٠  ٦٠١ـ٧٠٠  ٥٠١ـ ٦٠٠  ٤٠١ـ ٥٠٠  ٣٠١ـ٤٠٠  ٣٠٠تا   )مترمكعب(

  ٢اقليم 
  ١٢٥٠مازاد بر   ١١٥١ـ١٢٥٠  ١٠٥١ـ١١٥٠  ٩٥١ـ١٠٥٠  ٨٥١ـ٩٥٠  ٧٥١ـ  ٨٥٠  ٦٥١ـ٧٥٠  ٥٥١ـ  ٦٥٠  ٤٥١ـ  ٥٥٠  ٣٥١ـ٤٥٠  ٢٥١ـ٣٥٠  ٢٥٠تا   )مترمكعب(

  ٣اقليم 
  ١٢٠٠مازاد بر   ١١٠١ـ١٢٠٠  ١٠٠١ـ١١٠٠  ٩٠١ـ١٠٠٠  ٨٠١ـ٩٠٠  ٧٠١ـ  ٨٠٠  ٦٠١ـ٧٠٠  ٥٠١ـ  ٦٠٠  ٤٠١ـ  ٥٠٠  ٣٠١ـ٤٠٠  ٢٠١ـ٣٠٠  ٢٠٠تا   )مترمكعب(

  ٤اقليم 
  ١١٥٠مازاد بر   ١٠٥١ـ١١٥٠  ٩٥١ـ١٠٥٠  ٨٥١ـ٩٥٠  ٧٥١ـ  ٨٥٠  ٦٥١ـ ٧٥٠  ٥٥١ـ٦٥٠  ٤٥١ـ  ٥٥٠  ٣٥١ـ٤٥٠  ٢٥١ـ٣٥٠  ١٥١ـ٢٥٠  ١٥٠تا   )مترمكعب(

  ٥اقليم 
  ١٠٥٠مازاد بر   ٩٥١ـ١٠٥٠  ٨٥١ـ٩٥٠  ٧٥١ـ ٨٥٠  ٦٥١ـ٧٥٠  ٥٥١ـ  ٦٥٠  ٤٥١ـ  ٥٥٠  ٣٥١ـ  ٤٥٠  ٢٥١ـ٣٥٠  ١٥١ـ٢٥٠  ٧٦ـ١٥٠  ٧٥تا   )مترمكعب(

قيمت هر مترمكعب 
  ٤٨٣٠  ٤٤١٦  ٣٨٦٤  ٣٤٥٠  ٣٠٣٦  ٢٦٢٢  ٢٢٠٨  ١٥١٨  ١٢٤٢  ٩٦٦  ٦٩٠  ٤١٤  )ريال(گاز 
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