به نام خدا
تاريخچه تشكيل كميته رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش فرآوردههاي نفتي از قراردادها
و تدوين آئين نامهها و دستورالعمل اجرائي ،مباني ،مستندات ،اصالحات و وجاهت قانوني آن
شماره مصوبه/

تاريخچه

رديف

تاريخ مصوبه

شماره اطالعيه

تاريخ اطالعيه

-

1531

-

-

1511/1/53

-

-

-

-

شماره جلسه

1

ماده  53قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران

2

ماده 22اساسنامه شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي

16556

5

ابالغيه نخست وزير وقت

26232

1511/3/21

31511

1511/3/22

-

2/121521ج

1512/1/2

523/262

1512/13/13

525

1562/2/2

231/13325

1562/2/23

512

1563/5/26

231/11122

1563/2/51

-

-

5/2132

1561/5/3

2
3
1
6
1

اولين ابالغ آئين نامه توسط وزير نفت وقت
اولين اطالعيه ابالغ مصوبه هيات مديره در ارتباط با آئين نامه
رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش فرآوردههاي نفتي
ابالغ آئين نامه رسيدگي به تخلفات توزيع وفروش فرآوردههاي نفتي
از قراردادها
اصالح آئين نامه رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش فرآوردههاي
نفتي ازقراردادها
فرم تعهد منضم به اطالعيه ابالغي به مالكين مجاري عرضه مبني بر
معرفي كميته رسيدگي به تخلفات به عنوان داور مرضي الطرفين از
سوي مالكين جايگاه

2

ابالغ آئين نامه رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش فرآوردههاي نفتي

-

-

232/6235

1566/5/21

2312

1561/1/22

232/22132

1561/2/16

3333/33133-1116

1562/11/22

/133/1261آ

1562/12/22

-

-

233/1632

1513/1/12

15

غرامت مربوط به تخلفات در امر توزيع ،حمل و فروش انواع قير

363/233-1235

1511/6/22

/233/2251آ

1511/1/2

12

هزينه مفقودي ميله اندازه گيري نفتكشها

363/233-1231

1511/6/22

/233/2211آ

1511/1/53

-

-

/233/2611آ

1512/1/23

3156/233-2313

1515/1/12

/233/5351آ

13
11
12

13
11

ازقراردادها
اصالح آئين نامه رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش فرآوردههاي
نفتي ازقراردادها
اصالح آئين نامه رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش فرآوردههاي
نفتي از قراردادها
اصالح آئين نامه رسيدگي به تخلفات توزيع وفروش فرآوردههاي
نفتي از قراردادها

نحوه رسيدگي به تخلف از قراردادهاي فروش
اصالح آئين نامه رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش فرآوردههاي
نفتي از قراردادها
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1515/1/53

رديف

شماره مصوبه/شماره

تاريخ مصوبه

شماره اطالعيه

تاريخ اطالعيه

دادنامه 216

1515/2/22

-

-

113/3353-5115

1512/1/22

-

-

12

مجوز هيأت هم عرض از شعبه  23ديوان عدالت اداري

دادنامه 2151

1512/2/21

-

-

23

دستورالعمل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق فرآوردههاي نفتي

/63/6221س

1512/12/21

/1/2322آ

1513/5/51

16
11

تاريخچه

جلسه

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اصالح آئين نامه رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش فرآوردههاي
نفتي از قراردادها

يارانهاي
21

ابالغ آئين نامه رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش فرآوردههاي نفتي

633/232-13316

1513/2/1

/233/2261آ

1513/2/15

/32/12126س

1513/11/1

/233/3111آ

1513/11/22

611/233/2521

1511/3/2

/233/22212آ

1511/3/1

132/133/2211

1516/6/22

233/111213

1516/2/6

162/233/2625

1511/1/51

233/33613

1511/5/12

233/233/13211

1512/6/11

233/112513

1512/1/15

215/233/11322

1512/2/53

233/232312

1512/13/1

265/233/11226

1512/12/13

233/215312

1512/12/16

22

جايگاه قانوني كميته هاي رسيدگي به تخلفات

-

-

233/13121

1523/2/22

53

پورسانت فرآورده هاي نفتي جايگاههاي شركتي

-

-

233/113623

1523/1/12

1312/233/11216

1523/12/21

233/6122

1521/1/21

12323

1521/5/51

-

-

1325/233/12311

1521/3/13

233/12322

1521/3/12

52

اصالح مبناي محاسبه نرخ غرامت

1321/233/12122

1521/1/23

233/123336

1521/1/21

53

بهاي فرآورده به هدر رفته

1351/533/12226

1521/1/1

233/161232

1521/2/1

دادنامه 232313/1

1521/13/21

-

-

دادنامه2

1525/3/12

-

-

1132/333/15362

1525/3/21

333/113352

1525/1/1

/22/1236ص

1522/1/22

/22/1235ص

1522/2/1

22
25
22
23
21
26
21

51
52
55

51
56
51

از قراردادها
دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق فرآوردههاي يارانه اي
ابالغ آئين نامه رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش فرآوردههاي نفتي
از قراردادها
دستورالعمل واگذاري امور جايگاههاي شركتي
ابالغ آئين نامه رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش فرآوردههاي نفتي
از قراردادها
اصالح آئين نامه رسيدگي به تخلفات توزيع وفروش فرآوردههاي
نفتي از قراردادها
بازنگري و اصالح آئين نامه رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش
فرآوردههاي نفتي از قراردادها
اصالح آئين نامه رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش فرآورده هاي
نفتي از قراردادها

نحوه محاسبه كسري غير مجاز بنزين موتور در مجاري عرضه به
صورت ساليانه
ماده  5قانون وظايف واختيارات وزارت نفت
اصالح مصوبه نحوه محاسبه كسري غير مجاز بنزين موتور در مجاري
عرضه به صورت ساليانه

نمونه راي صادره محاكم درخصوص تائيد صالحيت ذاتي و نسبي
كميته رسيدگي به تخلفات
نمونه راي صادره محاكم درخصوص تائيد صالحيت ذاتي و نسبي
كميته رسيدگي به تخلفات
اصالح مبناي محاسبه نرخ غرامت
تائيد آئين نامه وفق موادشماره 12،31،33و52دستورالعمل پيشگيري

52

ازقاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي يارانه اي و شيوه
هاي مبارزه با آن توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز
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((مقدمه))
باتوجه به بروز تخلفات در توزيع فرآوردههاي نفتي و انعكاس آن به مديران و مسئولين ذيربط منتج به درخواست وزير
نفت وقت طي مكاتبات اداري به عنوان نخست وزير وقت براساس ضرورتهاي موجود آن زمان و به دليل تفاوت در نوع
تخلفات نفتي و تنوع آن و بلحاظ فني و تخصصي بودن مسائل ،مشكالت و تخلفات مربوطه موضوع بررسي و تعيين غرامت و
نحوه رسيدگي به تخلفات فرآورده هاي نفتي حسب تصويب نخست وزير وقت كه طي نامه شماره 26232مورخه 11/3/21
بعنوان وزير نفت وقت ارسال شد ،تفويض اختيار گرديد و با تفويض اختيار وزيرنفت وقت به شركت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي ايران نسبت به تدوين آئين نامه رسيدگي به تخلفات فرآورده هاي نفتي درسال 1511اقدام و به تصويب هيات مديره
شركت رسيد و بعد از گذشت حدوداً سه سال بنا به تغييرات ضروري ،اصالحاتي درآئين نامه بعمل آمد  .پس از تصويب قانون
تعزيرات حكومتي در تاريخ  1516/12/51و آئين نامه نحوه رسيدگي كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي مورخه
 1512/2/13و آئين نامه راجع به وظايف واحد رسيدگي به شكايات و تجديد نظردر تاريخ  1512/6/11به تصويب رسيد و
نهايتاً درتاريخ  1512/13/1مجمع تشخيص مصلحت نظام باتصويب ماده واحدهاي ،اختيارات دولت را در اعمال تعزيرات
حكومتي لغو و مجدداً در تاريخ  1565/6/12اين اختيارات ازسوي مجمع مذكور به دولت واگذار شد و مجدداً به تصويب هيات
مديره شركت رسيد .متعاقباً درسال  1513اصالحات الزم بعدي از جمله اصالحاتي بنا به تشخيص هيات مديره شركت به
منظور انطباق با دستورالعمل مبارزه با قاچاق كاال و ارز اعمال گرديد  .مسلماً درآينده نيز با تغييرشرايط  ،قوانين ومقتضيات
زمان ،آئين نامه قابل تغيير خواهد بود .
درراستاي اجراي وظايف و اعمال آئين نامه مذكور با توجه به تشكيك پاره اي از ذينفعان به اصالت وماهيت قانوني
آئين نامه وصالحيت كميته و طرح در ديوان عدالت اداري ،اين موضوع در هيات عمومي ديوان رسيدگي و منجر به صدور راي
شماره  216مورخه  15/2/22هيات عمومي ديوان گرديد و بدين ترتيب وجاهت قانوني آئين نامه و همچنين اعتبار رسيدگي
آن و صالحيت كميته مورد تائيد محاكم قضائي كشور قرار گرفته و بعد از آن هر نوع شكايت در محاكم حقوقي و ديوان
عدالت اداري به لحاظ وجود رابطه قراردادي و همچنين راي هيات عمومي ديوان محكوم به رد قرار ميگرفت تا اينكه با
صدور راي شماره 2151مورخه  12/2/21صادره از شعبه  23ديوان عدالت اداري ،پس از تائيد وجاهت كميته ها و آراء صادره
آنها در جهت تشكيل كميته هم عرض براي رسيدگي مجدد حسب رويه قضايي وفق قانون آئين دادرسي مدني به شركت
تكليف گرديد كه اين مهم نيز پس از تصويب اعضاء كميته هم عرض متشكل ا ز اعضاء علي البدل كميته مركزي فعاليت خود
را آغاز و مبادرت به صدور راي مينمايند .
بديهي است آنچه كه اقتضاي تغييرات آئين نامه را به وصف فعلي فراهم نمود مجموعه تغييرات جاري در تعامالت،
روشها ،قيمتها و سهولت دسترسي به عناوين تخلفات و تصريح آن بوده كه در اين مجموعه حاصل گرديد .

كميته مركزي رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش فرآورده هاي نفتي و  CNGاز قراردادها
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
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تعاريف و اصطالحاتي كه در اين آئين نامه بهكار برده شده است:
 -1ابالغ :ابالغ اعم از قانوني يا واقعي عبارت است از تحويل يا ارسال دعوتنامه ،آراء و يا هرگونه اوراق به محل كار يا
سكونت طرف قرارداد شركت كه ابالغ بدين نحو از نظر اين آئين نامه ،ابالغ واقعي تلقي خواهد شد .ضرورت دارد
ذيل اوراق مربوطه امضاء و رسيد مشتمل بر مشخصات فردي طرف قرارداد و يا نماينده قانوني وي ،تاريخ و محل
تحويل با تعيين روز ،ماه و سال با تمام حروف در نسخه اول و دوم اوراق ثبت گردد و در صورت امتناع از گرفتن
اوراق يا ندادن رسيد آن ،مراتب توسط مأمور ابالغ درج شود.
 -2اصل ساز :منشاء اصلي داده پيام است كه داده پيام به وسيله او يا از طرف او توليديا ارسال ميشود ،ليكن شامل
شخصي كه در خصوص داده پيام بعنوان واسطه عمل ميكند نخواهد شد( .ماده2قانون تجارت الكترونيكي).
 -3اعضاءكميته مركزي :شامل اعضاي مندرج در ماده  21ميباشند كه به پيشنهاد مديران و رؤساي ادارات ستادي و با
تصويب هيئت مديره شركت منصوب ميگردند.
 -4اعضاءكميتههاي مناطق :شامل اعضائي است كه در سمتهاي مصرح در ماده  51انجام وظيفه مينمايند.
 -5اعضاء كميته هم عرض :شامل اعضاي مندرج در ماده  261ميباشند كه به پيشنهاد مديران و رؤساي ادارات ستادي و با
تصويب هيئت مديره شركت منصوب ميگردند.
 -6اعضاء مرجع رسيدگي ويژه (فرجام خواهي) :شامل اعضاي مندرج در ماده  31ميباشند.
 -7آلودگي :امتزاج و يا مخلوط نمودن دو يا چند فرآورده نفتي با يكديگر و يا با مواد غير نفتي كه موجب عدم انطباق
فرآورده با مشخصات استاندارد فرآورده شود.
 -8اماكن اختصاصي :اماكني مانند امالك ،مستغال ت ،انبارها ،واحدهاي مسكوني ،دامداري ،مرغداري ،گاوداري و  . . .كه در
مالكيت اشخاص ميباشد.
 -9اماكن عمومي :اماكني كه در مالكيت دولت ،موسسات عمومي دولتي و يا اماكن اختصاصي كه مبادرت به اشتغال و ارائه
خدمات عمومي مينمايند.
 -11انحراف ياحمل غيرمجاز فرآورده :هرگونه انتقال فرآورده از محلي به محل ديگر بر خالف مقررات جاري شركت.
 -11اوراق :به كليه بارنامهها و حوالههاي شركتي و سازمان راهداري و پايانههاي حمل و نقل جادهاي ،كاالبرگ ،بيمه نامه،
برش ،كارت هوشمند سوخت صادره توسط پيمانكار شركت ،مجوزهاي صادره از سوي شركت و ساير مراجع ذيصالح،
دفترچههاي حمل و نقل جادهاي ،دفترچه كاركرد نفتكش ،كارت تردد رانندگان ،گواهينامه اندازهگيري نفتكش ،كارت
ايمني راننده ،مكاتبات طبقه بندي شده رسمي ،ليست مصرفكنندگان ،گزارشات و مستندات خروجي سامانههاي
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نرمافزاري شركت (از جمله سامانه هوشمند سوخت ،سامانه تجارت آسان و  ،)...دفترچه تحويل سوخت شناورها،
گواهينامه آموزش اپراتورهاي جايگاههاي گازطبيعي ( )CNGو ساير موارد ،اوراق اطالق ميگردد.
 -12بازرسي :هرگونه نظارت ،كنترل و بازديد از مجاري عرضه ،مصرفكنندگان عمده و جزء ،پيمانكاران حمل ،وسايل حمل
و نقل سوخترساني ،فروشندگيها ،مخزندارها ،انبارها و محلهاي اختفاء و نگهداري كاال در اماكن اختصاصي با كسب
مجوز از مرجع ذيربط و حتيالمقدور باحضور صاحب محل و كاال و در اماكن عمومي بدون نياز به مجوز با تنظيم
صورتجلسه و با ذكر جزئيات مانند ساعت و تاريخ بازرسي ،مشخصات افراد حاضر و محل و كاال ميباشد.
 -13باك مجاز/استاندارد :به مخزن يا باك سوخت وسيله نقليه (خودرو ياا شاناوردريايي) كاه داراي حاداكرر ظرفيات
ذخيره سازي حجم مجاز فرآورده قابل حمل بوده و اين ميزان بر اساس ضوابط فني كارخانه ساازنده و سااير الزاماات
قانوني تعيين و بر روي وسيله نقليه نصب شده است.
 -14بالك :عرضه گازمايع (غيرسيلندري) كه به وسيله گازكش با ظرفيتهاي مختلف به مصرف كنندگان گاز مايع كه داراي
مخازن ثابت ،استاندارد و سهميه مشخص ازسوي شركت ملي پخش بوده و مجوز الزم جهت بهرهبرداري را
داشته باشند.
 -15بانكرينگ :عمليات سوخت رساني وفروش فرآورده به كشتي ها وشناورها دراسكله يا دريا ميباشد.
 –16پلمب :آن دسته از ابزار و وسائل كنترلي و امنيتي متعلق به شركت كه بمنظور حفظ كمي و كيفي فرآوردهها و تجهيزات
و منصوبات به اشكال مختلف (تسمه اي ،بكسلي و غيره) توسط مسئولين ذيربط در نقاط خاص از جمله تلمبه ،مخازن،
نفتكش ،گازكش و  . . .تعبيه ميگردد.
 -17پيمانكار حمل :شخص حقيقي يا حقوقي كه با انعقاد قرارداد نسبت به حمل هر نوع فرآورده نفتي براساس حواله و
بارنامه شركت اقدام مينمايد.
 -18تأسيسات اصلي :تأسيسات سيلندر پركني و بالك متعلق به شركتهاي موزع را گويند.
 -19تأسيسات سيلندر پركني :مجموعهاي كه در آن سيلندر گاز مايع در ظروف و احجام مختلف شارژ و براساس
استانداردهاي مربوطه احداث ميشود.
 -21تأسيسات فرعي :تأسيسات سيلندر پركني و بالك كه فاقد سهميه و سيلندر مشخص بوده و تحت پوشش شركتهاي
موزع صاحب سيلندر و اصلي فعاليت نموده و صرفاً سيلندر ساير شركتها را براساس قرارداد في مابين شارژ
مينمايند.
 -21تجديدنظر :رأي بدوي صادره مناطق درخصوص تخلفاتي كه درصالحيت منطقه ميباشد و متخلف صرفاً يكبار براي
همان رأي با ارائه درخواست كتبي بامهلت ( )23بيست روز از تاريخ ابالغ رأي ،از سوي مدير منطقه جهت تجديدنظر به
مرجع تجديدنظر ارسال خواهد شد.
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 -22تخلف :هرگونه فعل يا ترك فعل ناشي از عدم انجام تعهدات يا عدم رعايت دستورالعملهاي شركت و شرايط قرارداد
فيمابين كه به موجب اين آئين نامه مشمول صدور رأي ميگردد.
 -23تراكنشهاي خطا:
 -23-1تراكنشهاي خطا حالت اول :تراكنشهايي كه با استفاده از كارتهائي كه توسط پيمانكار طرف قرارداد شركت
توليد نشده و از نظر شركت فاقد اعتبار ميباشد .
 -23-2تراكنشهاي خطا حالت دوم :تراكنشهايي كه در اثر اختالل ناگهاني و به صورت پرش در سيستم مجاري عرضه
رخ ميدهد.
 -23-3تراكنشهاي خطا حالت سوم :تراكنشهايي كه با استفاده از كارتهاي مندرج در ليست سياه صورت ميگيرد.
 -24تراكنش (داده پيام) :هر نمادي از واقعه ،اطالعات يا مفهومي است كه با وسائل الكترونيكي نوري يا فنآوري جديد
اطالعات ،توليد ،ارسال ،دريافت ،ذخيره يا پردازش شود (بند الف – ماده  2قانون تجارت الكترونيكي).
 -25تراكنش سوختگيري :ثبت هر بار سوختگيري در سامانه هوشمند سوخت يك تراكنش محسوب ميشود.
 -26تراكنش نامتعارف :تراكنشهائي كه مقدار ليتراژ آنها در هر بار سوختگيري بيشتر از باالترين سقف مجاز قيد شده در
جدول سهميه تعييني از سوي مراجع ذيربط ،ابالغي توسط مديريت سامانه هوشمند سوخت باشد.
 -27تراكنشهاي تكراري :تراكنشهايي كه در يك جايگاه به منظور برداشت غيرمجاز سهميه تخصيصي ايجاد ميشود.
 -28تصحيح رأي :آراء صادره مربوط به آراء مناطق كه سهو قلم و يا اشتباه محاسباتي يا شكلي در آن مشهود بوده و يا
مدرك جديدي كه رأي صادره را مخدوش نمايد تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظر نشده؛ مرجع صادركننده رأي
رأساً و يا به درخواست طرف قرارداد و يا متخلف ،رأي را تصحيح و به طرف قرارداد ابالغ مينمايد .رأي تصحيحي بدون
رأي بدوي معتبر نميباشد .بديهي است كميته مركزي در مقام تجديدنظر نيز داراي اين اختيار ميباشد.
 -29توزيع و فروش بدون مجوز قانوني و رسمي از شركت :هرگونه انتقال يا فروش فرآوردههاي نفتي برخالف ضوابط و
ايجاد تداخل در وظايف محوله قانوني شركت در شبكه رسمي محلي ،داخل شهري و برون شهري ،مرزي و غيره.
 –31جابجايي سهميه :هرگونه جابجايي حواله ،مجوزهاي سوخت صادره در تجارت آسان يا عين و يا بخشي از فرآوردههاي
نفتي تخصيصي ،اعم از تغيير در نوع مصرفي كه فرآورده بدان منظور به مصرف كننده تعلق گرفته است و يا تغيير در
مصرفكننده آن از طرق فروش ،واگذاري ،بخشش ،معاوضه و يا طريق ديگر.
 -31دبير كميته مركزي :با در نظرگيري شرايط مندرج در ماده  51منصوب ميشود.
 -32دبير كميته هاي مناطق :با در نظرگيري شرايط مندرج در ماده  52منصوب ميشود.
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 -33دستورالعمل پيشگيري :دستورالعمل پيشگيري از قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآوردههاي نفتي يارانهاي ،مشتمل
بر  1فصل و  11ماده و 56تبصره ،مصوب  11/2/53نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق
كاال و ارز.
 -34رأي  :هرگونه تصميم اتخاذ شده درجلسه كميتهها و ثبت آن در فرم مخصوص ضميمه اين آئين نامه.
 -35رأي بدوي  :آراء صادره در كميتههاي مناطق.
 -36رأي قطعي :آرائي كه در مناطق پس از مهلت مقرر در حدود صالحيت كميتههاي مناطق با رعايت مواد  12و 23و منجر
به صدور رأي تجديدنظر نگرديده و همچنين كليه آراء صادره كميته مركزي رأي قطعي تلقي ميگردد.
 -37رأي وحدت رويه :آرائي كه در موارد خاص و در صورت مشاهده آراء متفاوت ،متناقض و يا متضاد صادره كميتههاي
مناطق وفق ماده  31دركميته مركزي صادر و از تاريخ صدور رأي درحكم مواد الحاقي آئين نامه مطابق ماده 52
محسوب مي گردد.
 -38ستاد :به مديريتها و ادارات بالفصل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران گفته ميشود.
 -39سهميه :مقدار فرآورده تخصيص داده شده از سوي شركت در مقاطع زماني منطبق با نوع مصرف برابر با ضوابط و
مقررات شركت و مراجع ذيربط در جميع مصاديق مصرف.
 -41شركت :منظور شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران ميباشد.
 –41شركت صاحب صالحيت يا زنجيرهاي توزيع (برند) :شركت صاحب صالحيت يا زنجيرهاي توزيع ،شركتي است كه
مجموعهاي از جايگاههاي عرضه پخش فرآوردههاي نفتي و  CNGرا تحت پوشش خدمات خود قرار ميدهد .اين مهم
مي تواند از طريق احداث جايگاههاي جديد  ،خريد جايگاه هاي موجود و يا فراهم آوردن خدمات مورد نظر در
جايگاه هاي موجود ،بدون اصرار بر تجميع مالكيت در آنها صورت پذيرد و شركت صاحب صالحيت يا زنجيرهاي توزيع،
وظيفه خريد و حمل سوخت از محل انبارهاي شركت ملي پخش و توزيع به موقع آن در جايگاه هاي تحت پوشش و
همچنين كمّيت و كيفيت عرضه فرآوردههاي نفتي و  CNGدر هر جايگاه را با رعايت استانداردهاي مشخص شده بر
عهده دارد .هدف اصلي راه اندازي شركت صاحب صالحيت يا زنجيره اي توزيع ،ارتقاي رفاه ايمني و افزايش كيفيت
خدمات قابل ارائه به مصرف كنندگان است.
 -42شركتهاي موزع :شركتهاي توزيع كننده گاز مايع كه داراي سيلندر ،سهميه مشخص ،سهميه مازاد مشخص و نام
تجارتي خاص ميباشند.
 -43عرضه خارج ازشبكه :عبارت است ازعرضه ،انتقال يا فروش فرآوردههاي نفتي يارانهاي برخالف ضوابط تعيين شده
براي توزيع يا مصرف آن يا خارج كردن از حيطهي جغرافيايي و يا فعاليت و موارد مشخص شده.
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 -44غرامت :مبلغي است كه بابت تخلف و خسارت وارده وفق مواد اين آئين نامه از طرف قرارداد اخذ ميشود و مالك
محاسبه آن ،نرخ زمان وقوع تخلف در ماه مربوطه ميباشد.
 -45فرآورده :كليه فرآوردههاي مايع و گاز استحصالي از نفت خام در پااليشگاهها شامل انواع بنزين موتور ،نفت سفيد و
انواع سوختهاي هوائي ،نفتگاز ،نفتكوره ،گازمايع( ، )LPGگاز طبيعي فشرده( ATK ،)CNGو  . . .ميباشد.
 -46فرجام خواهي  :مرحلهاي از رسيدگي نهائي در باالترين مرجع شركت ميباشد.
 -47قاچاق فرآورده :هر ف عل يا ترك فعلي است كه موجاب نقاض تشاريفات قاانوني مرباوط باه ورود و خاروج كااال و
ارز [فرآورده هاي نفتي] شود و براساس اين قانون[مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب دي  ]22و يا سااير قاوانين ،قاچااق
محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد ،در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي
كشف شود.
 -48قانون مبارزه با قاچاق  :قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مشتمل بر( )66ماده و ( )62تبصره كه در جلسه علني سوم
دي ماه  1522مجلس تصويب و در تاريخ  22/13/11به تأييد شوراي نگهبان رسيده و در تاريخ  22/11/12از سوي رئيس
جمهور جهت اجراء به دستگاههاي ذيربط ابالغ شده است.
 -49كارگروه بررسي علل و عوامل بروز كسري غير متعارف در مجاري عرضه :كارگروهي است كه با حضور مدير منطقه
تشكيل و نسبت به معرفي رئيس ،دبير و ساير اعضاء كارگروه و صدور احكام آنها مطابق مفاد دستورالعمل منضم به
اطالعيه شماره  233/161153مورخ  ،1521/32/12اقدام به بررسي علل و عوامل بروز كسري غير متعارف در مجاري
عرضه تحت پوشش منطقه نموده و نتايج حاصله را به كميته رسيدگي به تخلفات منطقه اعالم مينمايد.
 -51كاركنان شركت :كليه شاغلين رسمي ،پيماني ،نيروهاي اركان ثالث ،قرارداد مدت معين ،موقت و پيمانكاري ميباشند.
 -51كسري غير مجاز فرآورده در مجاري عرضه :هر گونه نقصان غير متعارف فرآورده كه در تطبيق ميزان موجودي،
رسيده و فروش فرآورده در مجاري عرضه در مقطع زماني معين حاصل گردد.
 -52كسري غير مجاز فرآورده نفتكشها وگازكشها :هرگونه نقصان غيرمتعارف فرآورده كه در مطابقت با بارنامه صادره
حاصل ميگردد.
 – 53كمك راننده :در صورت هرگونه ارتكاب تخلف توسط كمك راننده نفتكش ،عيناً همان برخوردي اعمال خواهد گرديد
كه با راننده نفتكش در اين آئين نامه ذكرشده است.
-54كميته مركزي :كميتهاي است كه در ستاد شركت تشكيل و داراي كليه اختيارات و وظايف به شرح اين
آئيننامه ميباشد.
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-55كميتههاي مناطق :كميتهاي است كه در مناطق  56گانه شركت تشكيل و داراي كليه اختيارات و وظايف به شرح اين
آئيننامه بوده و به عنوان شعبههاي كميته بدوي ميباشد.
-56كميته هم عرض :كميتهاي است كه به موازات كميته مركزي در ستاد شركت تشكيل و صرفاً مرجع رسيدگي به
پروندههائي است كه از سوي مراجع صالحه كالً و يا جزاً مورد نقض واقع شده و براي رسيدگي مجدد به پرونده به كميته
هم عرض ارجاع يا احاله ميگردد.
 -57متخلف :افراد حقيقي و حقوقي طرف قرارداد شركت مطابق قوانين حاكمه ،شامل  :صاحبان مجاري عرضه ،شركتها و
پيمانكاران حمل ونقل (جادهاي ،ريلي ،دريائي) ،پيمانكاران توزيع (صنفي ،صنعتي و حرارتي) ،شركتهاي صاحب
صالحيت يا زنجيرهاي توزيع (برند) ،پيمانكاران بهرهبردار ،پيمانكاران كارگزار ،شركتهاي موزع ،مصرف كنندگان عمده
و جزء كه مطابق با مجموعه مقررات شركت ،خود و يا افراد تحت پوشش آنان مرتكب تخلف شدهاند.
 -58مجاري عرضه  :شامل كليه جايگاههاي ثابت و سيار ،مراكز عرضه فرآورده ،فروشندگيهاي شهري ،روساتائي (محاور،
آزاد ،تعاوني ،عشايري ،سكودار ،داخل اتاقك) و شركتهاي موزع طرف قرارداد با شركت كه مبادرت به توزيع و فاروش
فرآوردههاي نفتي ،گازطبيعي( ،)CNGگازمايع( )LPGو ارائه خدمات عمومي مينمايند.
 -59مجوز :صدور اجازه رسمي از سوي مراجع ذيصالح شركتي و غيرشركتي كه داللت بر انجام عمل نمايد؛ مجوز محسوب
ميشود مانند گواهينامه ،بارنامه ،پروانه بارگيري ،حواله ،مجوزهاي سوخت ،كارت ورود به انبار و غيره.
 -61مشتري  :افرادحقيقي و حقوقي متقاضي خريد فرآوردههاي نفتي طبق ضوابط و مقررات شركت.
 -61مصرف كننده جزء :اشخاص حقيقي و حقاوقي طارف قارارداد باا شاركت كاه ساهميه فارآوردههااي نفتاي آناان
ماهيانه كمتر از  1هزار ليتر ميباشد.
 -62مصرف كننده عمده  :اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد با شركت كه سهميه فرآوردههاي نفتي آنان در هر ماه 1
هزار ليتر و بيشتر ميباشد.
 -63نرخ رسمي فروش :شامل نرخ اول (يارانه اي) و نرخ دوم (نيمه يارانه اي) و آزاد ،بهاي فروش داخلي فرآورده هاي
نفتي است كه از سوي مراجع ذيربط تعيين ميشود.
 -64تعريف فروش مرزي :برنامه عرضه و فروش انواع فرآوردههاي نفتي در نقاط مرزي (پايانهها و بازارچههاي رسمي) باه
منظور تأمين بخشي از نياز مصرفكنندگان و متقاضيان ساكن در محدوده مجاز تعيين شده مرزهاي كشاور در راساتاي
پيشگيري از عرضه خارج از شبكه و مقابله با قاچاق سوخت مي باشد.
 -65نرخ فروش مرزي :نرخ تعادلي كه بر اساس شاخصهاي تعيين قيمت شامل  :قيمت تمام شده عرضه در داخل كشاور،
نرخ بين المللي (فوب) ،نرخهاي رسمي و غير رسمي عرضه در كشور همجوار و ساير مولفههاي تاأثير گاذار ،توساط
مراجع ذيربط تعيين و بوسيله شركت ملي پخش ابالغ ميشود.
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 -66نرخ فوب (فوب)  :نرخ عرضه فرآوردههاي نفتي كه از سوي مديريت بازرگاني بصورت ماهيانه از نشريه پالتس
استخراج و با تسعير بر اساس نرخ هاي تبديل ارز پيش بيني شده در مصوبات و دستورالعمل هاي جاري محاسبه و
اعالم ميگردد.
 -67نشتي فرآورده :هر گونه خروج فرآوردههاي نفتي از منافذ مخازن ،لوله ها و تجهيزات مرتبط در انبارها ،مجاري
عرضه ،تانكرهاي حمل سوخت مايع وگاز.
 -68نفتكش فعال :نفتكشهائي كه در سامانه ناوگان حمل و نقل فعال ميباشند.
 -69واخواهي :اعتراض به آراء بدوي صادره غيابي را گويند.

باب سوم :عناوين تخلف
فصل اول :آلودگي فرآوردهها
مبحث اول :آلودگي عمدي
ماده  : 61امتزاج يا اختالط دو يا چند فرآورده نفتي با يكديگر در مجاري عرضه كه بطور آگاهانه و بمنظور سوءاستفاده
صورت پذيرد آلودگي عمدي تلقي و غرامت آن معادل ميزان ليتراژ كل فرآورده آلوده موجود در مخزن آلوده نقطه
عرضه به يك برابر نرخ فوب فرآورده آلوده شده ميباشد.
ماده  : 61هيچگونه وجهي بابت بهاي فرآورده درآلودگي عمدي به طرف قرارداد (متخلف) از سوي شركت پرداخت
نخواهد گرديد .
ماده  : 62متصدي حمل (شركتهاي صاحب صالحيت يا زنجيره اي توزيع/حمل ونقل/پيمانكار/راننده) متعهد است
محموالت بارگيري شده در انبار را از نظر نوع فرآورده طبق مشخصات مندرج در بارنامه/حواله با پلمب سالم
شركتي دريافت و عيناً در مقصد تعيين شده مطابق مشخصات مذكور تحويل و در غير اينصورت غرامت آن معادل
ميزان ليتراژ كل فرآورده آلوده موجود در مخزن آلوده به يك برابر نرخ فوب فرآورده مندرج در بارنامه يا
حواله ميباشد.
تبصره  :عالوه بر اخذ غرامت در مرتبه اول ،راننده ،صالحيت ادامه فعاليت در ناوگان سوخت رساني را نخواهد داشت.
ماده  : 63تشخيص عمد يا غيرعمد بودن آلودگي فرآورده هاي نفتي پس از دريافت گزارش اوليه و انجام آزمايشات الزم و
نظريه كارشناس و تائيد مسئول مهندسي فرآوردههاي منطقه مستند به قرائن ،شواهد و آثار موجود ،برعهده
كميته منطقه ميباشد.
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تبصره  :در تشخيص آلودگي غير عمد ميبايست طرف قرارداد يا عامل وي بالفاصله عرضه فرآورده را قطع و همزمان
مسئولين ذيربط منطقه را مطلع نمايند.
ماده  : 64پرداخت خسارت وارده توسط متخلف /متخلفين به خسارت ديدگان ،مانع از پرداخت غرامت نميگردد.
مبحث دوم :آلودگي غيرعمد
ماده  : 65كليه آلودگي هاي سهوي ناشي از فعل و يا ترك فعل كارگزاران يا عوامل اجرائي آنان كه برخالف مقررات و
دستورالعملهاي شركت صورت گرفته باشد ،درصورت قطع بموقع عرضه فرآورده و همزمان اعالم از سوي مجاري
عرضه و يا طرف قرارداد به مسئولين ذيربط وفق مقررات ،آلودگي غير عمد تلقي و به متخلف/متخلفين اخطار
كتبي ابالغ ميشود.
ماده  : 66در آلودگي غيرعمد با رعايت مجموعه مقررات و دستورالعملهاي شركت پس از ارائه گزارش دقيق كارشناسي و
تعيين ميزان درصد و مقدار فرآورده آلوده شده و آلوده كننده به همراه آناليز و تائيد كميته منطقه ذيربط ،بهاي
آن براساس گزارش مسئول مهندسي فرآوردههاي منطقه به نسبت درصد و ميزان هر فرآورده با نرخ خريداري
شده محاسبه و به طرف قرارداد (متخلف/متخلفين) پرداخت ميگردد.
تبصره  : 1درصورتيكه فرآورده نفتي با فرآوردههاي اصلي آلوده نگرديده باشد ،تخلف عمدي تلقي و هيچگونه وجهي از سوي
شركت به طرف قرارداد (متخلف/متخلفين) پرداخت نخواهد شد.
تبصره  : 2درصورتيكه فرآورده آلوده در مخازن با فرآورده ارزانتر مستهلك گردد ،بهاي فرآورده ارزانتر پس از محاسبه به
طرف قرارداد (متخلف/متخلفين) پرداخت خواهد شد.
ماده  : 67در صورت وقوع هرگونه آلودگي غيرعمد طي مدت شش ماه (از زمان آلودگي اول تا زمان وقوع آلودگي احتمالي
بعدي) آلودگي اول غير عمد و در آلودگي دوم ضمن اخذ هزينههاي باالسري ،هيچگونه وجهي بابت بهاي فرآورده
آلوده شده ،به طرف قرارداد (متخلف) از سوي شركت پرداخت نخواهد شد و آلودگي مرتبه سوم (تحت هر
شرايطي در مدت شش ماه) آلودگي عمدي تلقي و مطابق مواد مربوطه برخورد ميگردد.
مبحث سوم  :موارد كلي درآلودگي
ماده  : 68كليه هزينههاي باالسري شامل كرايه حمل ،انتقال فرآورده آلوده به انبار نفت ،انجام آزمايشهاي الزم ،استهالك
فرآورده و ساير هزينههاي اداري مربوطه و  . . .محاسبه و از متخلف اخذ خواهد شد.
تبصره  : 1حق تبخير در فرآورده بنزين و كارمزد مربوط به كليه فرآوردههاي آلوده برگشتي به انبار ،تعلق نميگيرد.
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تبصره  : 2درصورت آلوده بودن فرآورده نفتكش ،بهاي رسمي فرآورده مطابق با مقدار مندرج در بارنامه/حوالاه از پيمانكاار
اخذ و به حساب مبداء منظور ميگردد.
تبصره : 3در خصوص امتزاج و يا اختالط با فرآورده كه موجب عدم انطباق كيفيت فرآورده با مشخصات استاندارد شود،
غرامت آن معادل ميزان ليتراژ كل فرآورده آلوده موجود در مخزن آلوده به يك برابر نرخ فوب فرآورده آلوده شده
ميباشد.
ماده  : 69هرگونه خسارت وارده به شركت ،اشخاص حقيقي و حقوقي و محيط زيست ،ناشي از بروز آلودگيها در عمليات
جاري نقاط عرضه و پيمانكاران حمل ( ،منفرداً يا متضامناً) به عهده متخلف/متخلفين ميباشد.
ماده  : 71درصورت وجود آب در فرآورده و سالم بودن پلمبهاي نفتكش و در صورت احراز تخلف ،ميزان آب موجود در
فرآورده كسري تلقي و وفق مواد  111 ،113و  112برخورد و هزينههاي مرتبط با جمع آوري ،انتقال و رفع آلودگي آب
نيز از طرف قرارداد اخذ ميگردد.
تبصره  :درصورت سالم نبودن پلمبها و در صورت احراز تخلف ،ضمن اعمال ماده  ،23به ميزان آب موجود در فرآورده به 5
برابر نرخ فوب غرامت اخذ و هزينههاي مرتبط با جمع آوري ،انتقال و رفع آلودگي آب نيز از طرف قرارداد
اخذ ميگردد.

فصل دوم :هدر رفتگي فرآورده
مبحث اول  :نشتي فرآورده
ماده  : 71نشتي فرآورده در نتيجه نقائص فني از جمله سوراخ شدن مخازن يا لولههاي متصله براثرخوردگي (پوسيدگي)،
خرابي شيرهاي تخليه و مخازن ثابت و متحرك در صورت اطالع بموقع و تائيد مسئولين ذيربط فني و عملياتي ،به
عنوان نشتي تلقي و در مرتبه اول از مجاري عرضه بهاي مابهالتفاوت نرخ خريداري شده با حواله صادره با باالترين
نرخ رسمي فروش فرآورده و از پيمانكاران انبارها و حمل و نقل بهاي باالترين نرخ رسمي فروش اخذ و در مرتبه
دوم ضمن اخذ بهاي مشخص شده در مرتبه اول ،يك برابر بهاي فرآورده نشت شده به باالترين نرخ رسمي فروش
از مجاري عرضه و پيمانكاران به عنوان غرامت و از مرتبه سوم به بعد يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و پس از
محاسبه اخذ ميگردد.
تبصره  : 1تعيين تأخير ،قصور و يا تقصير در رسيدگي به موقع ،با كميته منطقه ،مستند به داليل ارائه شده خواهد بود.
تبصره  : 2حق تبخير فرآورده بنزين و كارمزد مربوط به كليه فرآوردههاي نشت شده درمجاري عرضه تعلق نميگيرد.
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ماده  : 72هرگاه به جهت قصور و يا تقصير مالكين يا پيمانكاران طرف قرارداد مجاري عرضه ،پيمانكاران انبارها و حمل و
نقل ،نشتي فرآورده حادث و اطالع بموقع داده نشود ،درصورت اعالم نظريه مسئولين ذيربط عملياتي شركت و
كارشناسان خدمات مهندسي مبني بر وقوع تخلف ،در مرتبه اول معادل يك برابر باالترين نرخ رسمي فروش از
مجاري عرضه و از پيمانكاران حمل و انبار دو برابر باالترين نرخ رسمي فروش و در مرتبههاي بعدي به ترتيب يك
برابر به مرتبه قبلي اضافه و پس از محاسبه از متخلف/متخلفين غرامت اخذ ميگردد.
ماده  : 73درصورتيكه محموله صادراتي به صورت تحويل در مقصد ) (DDPباشد و دچار نشتي گردد ،جبران خسارت
معادل نرخ فرآورده مورد نظر (فرمول نرخ فرآورده) در قرارداد فروش فيمابين محاسبه و از متخلف/متخلفين اخذ
خواهد گرديد.
تبصره  :درصورتيكه محموله صادراتي به صورت تحويل در مبداء ) (Exworkباشد ،مسئوليتي متوجه شركت نخواهد بود.
ماده  : 74مالك محاسبه نرخ در نشتي فرآوردههايي كه در مالكيت شركت نميباشد (ازجمله مواد اكتانافزا ،پيروليز ،پلت
فورميت ،اليتاند ،هوياند ،ميعانات گازي و  ). . .بر اساس استعالم قيمت از صاحب كاال خواهد بود.
مبحث دوم  :سر ريز و هدررفتگي فرآورده
ماده  : 75سرريز و هدر رفتگي فرآورده نفتي ناشي از فعل يا ترك فعل ،قصور يا تقصير كه توسط پيمانكاران طرف قرارداد
انبارها ،جايگاههاي شركتي و سوختگيري هواپيمائي ،در بارگيري بهصورت باتوم لودينگ (از پائين) و يا تاپ
لودينگ (از باال) و تخليه صورت پذيرد ،غرامت براي مرتبه اول معادل يك برابر باالترين نرخ رسمي فروش و در
مرتبههاي بعدي به ترتيب يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و پس از محاسبه از متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
تبصره  :لحاظ مرتبه در تكرار تخلف سرريز فرآورده در انبارها صرفاً قائم به شخص كارگر متخلف ميباشد.
ماده  : 76در صورتيكه سرريز فرآورده ناشي از فعل يا ترك فعل ،قصور يا تقصيرتوسط مجاري عرضه اختصاصي در تخليه
صورت پذيرد ،غرامت براي مرتبه اول معادل يك برابر باالترين نرخ رسمي فروش و در مرتبههاي بعدي به ترتيب
يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و پس از محاسبه از متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
تبصره  :حق تبخير در فرآورده بنزين و كارمزد مربوط به كليه فرآوردههاي سرريز شده به مجاري عرضه تعلق نميگيرد.
ماده  : 77در بارگيري و تخليه نفتكشها ،مسئوليت هر گونه سرريز و هدر رفتن فرآورده ناشي از عدم اعمال كنترل و
نظارت الزم (طبق دستورالعملهاي صادره شركت)؛ در انبار به عهده پيمانكار حجمي انبار و در جايگاه بر عهده
مالك/بهرهبردار جايگاه ميباشد.
تبصره  :چنانچه خاطي از نيروهاي قرارداد مدت موقت و معين باشد مراتب به مديريت منابع انساني و عندالزوم به امور
حقوقي و پيمانها جهت اقدام مقتضي احاله ميگردد.
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مبحث سوم  :واژگوني نفتكش و مخزندارهاي ريلي
ماده  : 78در صورت بروز هرگونه حادثه براي حملكنندگان فرآوردههاي نفتي (نفتكش/گازكش) كه منجر به هدر روي
فرآورده نفتي گردد ،در صورت اطالع بموقع حادثه به مسئولين شركت توسط پيمانكار يا راننده ،با ارائه گزارش
نيروي انتظامي مبني بر وقوع حادثه با تقصير يا بدون تقصير و گزارش مسئولين ذيربط منطقه ،با رعايت مقررات
اين آئيننامه ،صرفاً بهاي فرآورده به هدر رفته به يك برابر نرخ مندرج در قرارداد بيمه فرآوردههاي نفتي شركت
از متخلف/متخلفين اخذ و در صورت عدم ارائه گزارشهاي مذكور ،در مرتبه اول ضمن اخطاركتبي ،يك برابر نرخ
فوب غرامت اخذ و از مرتبه دوم به بعد راننده به مدت شش ماه صالحيت فعاليت در ناوگان سوخت رساني را
نخواهد داشت و غرامت نيز به ترتيب يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و پس از محاسبه اخذ ميگردد.
تبصره  : 1در صورت عدم اطالع حادثه به مسئولين ذيربط منطقه به دليل مجروحيت راننده در اثرحادثه و يا عدم امكان
اطالع به مسئولين شركتي حداكرر تا  62ساعت ،عالوه بر اخذ بهاي فرآورده وفق اين ماده ،يك برابر نرخ فوب از
متخلف/متخلفين غرامت اخذ ميگردد.
تبصره : 2در صورت عدم ارائه گزارش حادثه از مراجع ذيصالح ،عالوه بر اخذ بهاي فرآورده وفق اين ماده ،يك برابر نرخ فوب
از متخلف/متخلفين غرامت اخذ مي گردد.
تبصره  : 3در صورتيكه مقصد فرآورده هدررفته در واژگوني ،مجاري عرضه باشد؛ حق تبخير در فرآورده بنزين و كارمزد به
فرآورده هدر رفته تعلق نميگيرد.
ماده  : 79در صورت بروز هرگونه حادثه براي مخزندار شركتهاي حمل و نقل ريلي كه منجر به هدر روي فرآورده نفتي
گردد ،ضمن اطالع بموقع حداكررظرف  62ساعت از زمان بروز سانحه و ارائه گزارش شركت حمل و نقل ريلي و
مستندات الزم از سوي شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران مبني بر وقوع حادثه ،منطقهاي كه حادثه در آنجا
واقع گرديده مكلف است با رعايت مقررات اين آئين نامه مبادرت به صدور رأي نموده و صرفاً بهاي فرآورده به هدر
رفته براساس يك برابر باالترين نرخ رسمي فروش از متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
تبصره  :در صورت عدم اطالع بموقع پيمانكار حمل و نقل ريلي به مسئولين شركت (ستاد و يا منطقه) تا حداكرر  62ساعت از
زمان بروز سانحه ،وفق تبصره  1ماده  61برخورد ميگردد.

فصل سوم :گرانفروشي
ماده  : 81فروش هر مقدار فرآوردههاي نفتي مايع و گاز  CNGبه مبلغي بيش از نرخ مصوب ،گرانفروشي محسوب و ضمن
كسب رضايت از شاكي ،غرامت براي مرتبه اول مطابق با گزارش كارشناسان و مراجع ذيربط معادل يك برابر نرخ
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فوب و در مرتبههاي بعدي به ترتيب يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و پس از محاسبه ازمتخلف/متخلفين
اخذ ميگردد.
فصل چهارم  :انحراف يا حمل غيرمجاز فرآورده
مبحث اول :انحراف يا حمل غيرمجاز فرآورده بصورت عمدي
ماده  : 81تحويل فرآورده در غير از مقصد مندرج در بارنامه يا حواله بدون اطالع و هماهنگي با مسئولين ذيربط شركت،
انحراف عمدي تلقي و در مرتبه اول ضمن اخذ غرامت معادل يك برابر نرخ فوب ،راننده بطور دائم صالحيت ادامه
فعاليت در ناوگان سوخت رساني را نخواهد داشت و در مرتبه دوم غرامت معادل يك برابر نرخ فوب اخذ ،راننده و
نفتكش نيز بطور دائم صالحيت ادامه فعاليت در ناوگان سوخت رساني را نخواهد داشت.
ماده  : 82حمل فرآورده نفتي از محلي به محل ديگر و يا انتقال فرآورده به مخزن نفتكش ديگر و يا تعويض كشنده توسط
نفتكشهاي تحت پيمان بدون هماهنگي و تائيد مسئولين ذيربط شركت تخلف محسوب و غرامت براي مرتبه اول
معادل يك برابر نرخ فوب و در مرتبههاي بعدي به ترتيب يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و از متخلف/متخلفين
اخذ ميگردد.
ماده  : 83در صورتيكه راننده نفتكش و يا پيمانكار مربوطه ،محموله را به مقصد مندرج در بارنامه يا حواله نرسانده و محل
تخليه آن مشخص نباشد ضمن اخذ غرامت معادل سه برابر نرخ فوب ،راننده بطوردائم صالحيت ادامه فعاليت در
ناوگان سوخت رساني را نخواهد داشت و در صورتيكه راننده مالك نفتكش باشد ،نفتكش نيز بطور دائم صالحيت
ادامه فعاليت در ناوگان سوخت رساني را نخواهد داشت.
تبصره  : 1درصورتيكه نفتكش واگذاري باشد ضمن دريافت غرامت براي ادامه فعاليت نفتكش مطابق نظر امورحقوقي و اداره
حمل و نقل ستاد اقدام ميگردد.
تبصره  : 2عالوه براخذ غرامت ،معادل يك برابر بهاي فرآورده به مقصد نرسيده به باالترين نرخ رسمي فروش مطابق
بارنامه/حواله از متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
تبصره  : 3درصورتيكه فرآورده منحرف شده متعلق به مجاري عرضه باشد ،بهاي آن وفق حواله فروش يا بارنامه اخذ شده و
به حساب جايگاه منظور و كارمزد مربوطه از حساب مجاري عرضه كسر ميگردد و در مورد مصرفكنندگان سهميه
تخصيصي عيناً وفق حواله يا بارنامه صادره مطابق مقررات تحويل ميگردد.
ماده  : 84شناورهائي كه فرآورده را به مقصد اصلي تحويل ننمايند تخلف محسوب و غرامت براي مرتبه اول معادل يك برابر
نرخ فوب و در مرتبههاي بعدي يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و غرامت اخذ ميگردد.

صفحه  11از 11

تبصره  :درصورتيكه فرآورده به مقصد اصلي تحويل نگردد و محل تخليه آن مشخص نباشد معادل  5برابر نرخ فوب غرامت
اخذ مي گردد.
ماده  : 85درصورتيكه مبدأ و مقصد انحراف و محل كشف تخلف در دو يا چند منطقه باشد ،هماهنگيهاي الزم جهت
جلوگيري از صدور رأي تكراري ضروري ميباشد.
تبصره  : 1پرونده تخلف انحراف فرآورده توسط پيمانكاران حمل شامل گزارش اوليه ،گزارش حادثه ،بارنامه ،حواله،
هزينههاي باالسري و  . . .توسط منطقهاي كه ارتكاب تخلف در آن واقع گرديده ظرف  62ساعت تهيه و پرونده به
منطقهاي كه محل دريافت كرايه حمل پيمانكار مربوطه ميباشد جهت طرح در كميته ارسال ميگردد.
تبصره  : 2درصورتي كه نفتكش واگذاري باشد در مرتبه دوم ضمن دريافت غرامت ،براي ادامه فعاليت نفتكش مطابق نظر
امور حقوقي و اداره حمل و نقل ستاد اقدام ميگردد.

مبحث دوم :انحراف يا حمل غيرمجازفرآورده بصورت سهوي
ماده  : 86در انحراف از مسير نفتكش منتهي به مقصد اصلي وفق بارنامه/حواله ،به شرط سالم بودن پلمبها و منطبق بودن
كيفيت و كمّيت فرآورده با بارنامه/حواله ،چنانچه قرائن و شواهد حاكي از عدم سوء استفاده باشد ،انحراف از مسير
بطور سهوي قلمداد و براي مرتبه اول اخطاركتبي و در مرتبه دوم راننده به مدت شش ماه صالحيت فعاليت در
ناوگان سوخترساني را نخواهد داشت.
ماده  : 87در صورتيكه راننده نفتكش در مسيري برخالف مسيري كه منتهي به مقصد اصلي مندرج در بارنامه يا حواله
حركت و يا توقف نمايد ،به شرط سالم بودن پلمبها و منطبق بودن كيفيت و كميت فرآورده با بارنامه/حواله در
صورت ارائه مدارك و دالئل متقن و مستدل و عدم احراز قصد سوء استفاده ،در مرتبه اول اخطاركتبي و در مرتبه
دوم ضمن اخذ غرامت معادل يك برابر بهاي فرآورده به مقصد نرسيده به باالترين نرخ رسمي فروش ،راننده نيز به
مدت شش ماه و در مرتبه سوم ضمن اخذ غرامت مرتبه دوم ،راننده و نفتكش بطور دائم صالحيت ادامه فعاليت در
ناوگان سوخترساني را نخواهد داشت.
تبصره  : 1در صورتيكه نفتكش واگذاري باشد در مرتبه دوم ضمن دريافت غرامت ،براي ادامه فعاليت نفتكش مطابق نظر امور
حقوقي و پيمانها و اداره حمل و نقل ستاد اقدام ميگردد.
تبصره  : 2درصورت سالم نبودن پلمبها و يا عدم انطباق كيفيت و كمّيت فرآورده با بارنامه/حواله وفق ماده 11
برخورد ميگردد.

صفحه  16از 11

ماده  : 88هرگاه محموالت نفتي در مكان ديگري غير از مقصد اصلي (مجاري عرضه) مشخص شده در بارنامه يا حواله بدون
اجازه شركت تخليه ،ليكن پس از تخليه موضوع توسط راننده يا پيمانكار به شركت اعالم و قرائن و شواهد حاكي
از عدم سوء استفاده باشد ،تخلف غير عمد تلقي و در مرتبه اول نسبت به صدور رأي اخطار كتبي به
متخلف/متخلفين اقدام و در مراتب بعد مطابق ماده  11برخورد ميگردد.
تبصره  :در صورتيكه فرآورده در مجاري عرضه غير از مقصد اصلي تخليه و موضوع از طريق مجاري عرضه به شركت اعالم و
قرائن و شواهد حاكي از عدم سوءاستفاده باشد ،براي مجراي عرضه در مرتبه اول تخلف غيرعمد تلقي و در مورد
راننده همين ماده اعمال ميگردد.
ماده  : 89در شرايط اضطرار و غير قابل پيشبيني از جمله حوادث غيرمترقبه ،ايمني و امنيتي ،راننده يا پيمانكار موظف
است حتي المقدور مراتب را به مسئولين شركتي اعالم و پس از تائيد تغيير مسير نمايد و درصورتيكه امكان اطالع
همزمان مقدور نباشد ،در اولين فرصت مسئولين شركتي را از علل انحراف مطلع نموده و در غير اينصورت مطابق
مفاد اين آئين نامه برخورد ميگردد.
تبصره  :شرايط اضطرار و مقدور نبودن امكان اطالع راننده/پيمانكار به منطقه با تشخيص مسئولين منطقه براساس داليل و
مستندات ميباشد.

فصل پنجم :فك،مخدوش،كشف پلمب و دستكاري تلمبه ها ،مخازن و تجهيزات مرتبط
مبحث اول :فك ،مخدوش و كشف پلمب
ماده  : 91فك هر يك از پلمبهاي نصب شده بر روي تجهيزات نفتكش ،گازكش ،مخازن با امعان نظر به ماده ،23تخلف
محسوب و به ازاي فك هر پلمب در مرتبه اول معادل ( )1303330333ده ميليون ريال غرامت و در مرتبههاي بعدي
يك برابر به غرامت مرتبه قبلي اضافه و از طرف قرارداد اخذ ميگردد.
تبصره  : 1در صورت ارتكاب تخلفات ديگر ،وفق ديگر مواد اين آئين نامه غرامت محاسبه و اخذ ميگردد.
تبصره  : 2در صورت فك يكي از چند پلمب ثابت منصوبه در محلهاي معين شده مخازن ثابت و متغير  ،مشروط بر اينكه
مابقي پلمب ها سالم و بدون دستكاري بوده و فرآورده نيز از نظركميت و كيفيت مورد تائيد واقع گردد ،مشمول
غرامت نخواهد شد .
ماده  : 91فك هر يك از پلمبهاي نصب شده بر روي تجهيزات تلمبههاي فروش و يا مخازن مجاري عرضه تخلف محسوب و
به ازاي فك هر پلمب در مرتبه اول معادل ( )1303330333ده ميليون ريال غرامت و در مرتبههاي بعدي يك برابر به
غرامت مرتبه قبلي اضافه و از طرف قرارداد اخذ ميگردد.
صفحه  17از 11

ماده  : 92در صورت فك پلمب نفتكش براي مرتبه سوم توسط نفتكشهاي غير واگذاري ،عالوه بر اخذ غرامت وفق ماده،23
راننده و نفتكش بطور دائم صالحيت ادامه فعاليت در ناوگان سوخت رساني را نخواهند داشت.
تبصره  :چنانچه راننده مالك نفتكش واگذاري باشد ،غرامت به ازاي هر كيلومتر كاركرد باقيمانده تعهدات نفتكش مبلغ
( )130333ده هزار ريال اخذ و ادامه فعاليت نفتكش منوط به نظر امور حقوقي و اداره حمل و نقل ستاد ميباشد.
ماده  : 93كشف پلمب شركتي استفاده نشده نزد اشخاص غير مسئول اعم از راننده ،پيمانكاران حمل و نقل ،پيمانكاران
خدمات مهندسي و سامانه هوشمند سوخت ،متصديان و كاركنان مجاري عرضه ،كاركنان رسمي ،قراردادي و
پيمانكاري؛ تخلف محسوب و به ازاي هر عدد پلمب در مرتبه اول معادل ( )1303330333ده ميليون ريال غرامت و در
مرتبههاي بعدي يك برابر به غرامت مرتبه قبلي اضافه و اخذ ميگردد.
ماده  : 94در صورت مفقود نمودن پلمب سالم و يا كسر تحويل پلمب تحويلي ،به ازاي هر عدد پلمب معادل ()3303330333
پنجاه ميليون ريال غرامت از متخلف/متخلفين اخذ خواهد شد.
تبصره  :درصورت عدم تحويل داغي پلمب منصوبه بر روي تجهيزات سامانه هوشمند سوخت و يا نصب پلمب غيرشركتي
(متفرقه) وفق همين ماده برخورد ميگردد.
ماده  : 95عدم انطباق شماره پلمب با بارنامه/حواله و يا مغايرت مندرجات بارنامه/حواله با شماره پلمب منصوبه بر روي
تجهيزات نفتكش تخلف محسوب و در صورت مطابقت فرآورده از نظر كميت و كيفيت با بارنامه به ازاي هرپلمب
مبلغ ( )1303330333ده ميليون ريال غرامت اخذ و در صورت احراز تخلفات ديگر منطبق با مواد اين آئين نامه
برخورد ميگردد.
ماده  : 96در صورت ارتكاب تخلف/احراز تباني/قصور و يا تقصير ،تخلف مواد  22 ،25و  23توسط كاركنان شركتي مراتب
با صدور رأي به هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان ارجاع و در خصوص كاركنان قراردادي به مدير
منابع انساني به منظور رسيدگي و برخورد وفق مقررات مربوطه احاله خواهد شد.
ماده  : 97كشف پلمب جعلي نصب شده بر روي تجهيزات نفتكش ،گازكش ،مخازن ،تجهيزات تلمبههاي فروش و يا مخازن و
يا نزد عوامل طرف قرارداد ،داخل نفتكش و يا جايگاه و  . . .تخلف محسوب ،ضمن اخذ غرامت به ازاي هر عدد
پلمب ( )1303330333ده ميليون ريال؛ مراتب به مراجع صالحه منعكس ميگردد.
تبصره  :كشف هرگونه پلمب اصلي سالم و پلمب هاي مشابه پلمب هاي شركتي (داخل نفتكش-مجاري عرضه) نزد طرف
قرارداد يا كاركنان وي تخلف محسوب ،ضمن اخذ غرامت به ازاي هر عدد پلمب ( )1303330333ده ميليون ريال؛
مراتب به مراجع صالحه منعكس ميگردد.
مبحث دوم  :دستكاري تلمبهها ،مخازن و تجهيزات مرتبط
صفحه  18از 11

ماده  : 98هرگونه دستكاري تلمبههاي مجاري عرضه به هر دليل تخلف محسوب به ازاي هر تلمبه براي مرتبه اول مبلغ
( )3303330333پنجاه ميليون ريال و در مرتبههاي بعدي يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و غرامت اخذ ميگردد.
ماده  : 99هرگونه دستكاري ،تعبيه قطعات اضافي و يا بريدن ،جوشكاري و يا نصب پيچ بر روي درب منهول ،شيرتخليه ،لوال
و يا دريچههاي پائين نفتكش؛ به هر دليل تخلف محسوب و در مرتبه اول غرامت به ازاي هر مورد مبلغ
( )23303330333دويست و پنجاه ميليون ريال اخذ و راننده بطور دائم صالحيت ادامه فعاليت در ناوگان سوخت
رساني را نخواهد داشت و در مرتبه دوم ضمن اخذ غرامت به مبلغ ( )33303330333پانصد ميليون ريال به ازاي هر
مورد ،راننده و نفتكش صالحيت ادامه فعاليت در ناوگان سوخت رساني را نخواهند داشت.
ماده  : 111هرگونه دستكاري ،جوشكاري در مخازن ،شبكه هاي جدا كننده حد فاصل مخازن نفتكش ،لولههاي درب مخازن
تخلف محسوب و در مرتبه اول ضمن سلب صالحيت ادامه فعاليت راننده بطوردائم در ناوگان سوخترساني،
غرامت به ازاي هر مورد مبلغ ( )23303330333دويست و پنجاه ميليون ريال از طرف قرارداد اخذ و در مرتبه دوم
ضمن اخذ غرامت به مبلغ ( )33303330333پانصد ميليون ريال به ازاي هر مورد ،راننده و نفتكش بطور دائم صالحيت
ادامه فعاليت در ناوگان سوخت رساني را نخواهند داشت.

فصل ششم  :خريد و فروش غيرمجاز و جابجايي سهميه
مبحث اول  :خريد و فروش غيرمجاز
ماده  : 111خريد و يا بفروش رساندن فرآوردههاي نفتي توسط مجاري عرضه برخالف مقررات عمومي و دستورالعملهاي
شركت به هرشكل و صورت از قبيل عرضه غيرمجاز فرآورده در ظروف ،انتقال به باك اضافه وسائط نقليه ،انتقال به
مخزن ديگر ،از تلمبه به مخزن ،ارائه ليستهاي غير واقعي توزيع و غيره تخلف محسوب و غرامت براي مرتبه اول
معادل يك برابر نرخ فوب و در مرتبههاي بعدي به ترتيب يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و پس ازمحاسبه از
متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
تبصره  :درصورت عدم نظارت ،قصور و يا تقصير توسط مسئولين ذيربط شركت ،مراتب توسط رئيس كميته منطقه و يا كميته
مركزي به هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان منعكس و در خصوص كاركنان قراردادي به مديريت
منابع انساني احاله خواهد شد.
ماده  : 112درصورت جابجائي فرآورده توسط مجاري عرضه بوسيله نفتكش و يا ساير مخازن سيار و يا تجهيزات غيرمجاز،
در مرتبه اول غرامت معادل يك برابر نرخ فوب اخذ و در صورت تكرار تخلف ،غرامت به ترتيب يك برابر به مرتبه
قبلي اضافه و پس از محاسبه از متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
تبصره :حق تبخير در فرآورده بنزين و كارمزد مربوط به كليه فرآوردههاي جابهجا شده به مجاري عرضه تعلق نميگيرد.

صفحه  19از 11

ماده  : 113نگهداري هر گونه فرآورده نفتي در ظروف با احجام مختلف توسط مجاري عرضه تخلف محسوب و غرامت در
مرتبه اول معادل يك برابر باالترين نرخ رسمي فروش فرآورده مظروف شده و درمرتبههاي بعدي به ترتيب يك
برابر به مرتبه قبلي اضافه و پس از محاسبه از متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
مبحث دوم  :جابجايي سهميه
ماده  : 114هرگونه جابجائي سهميه ممنوع و مصرفكننده ميبايستي سهميه تخصيصي را در محل معين شده براي مصرفي
كه درخواست نموده به مصرف برساند و درصورت اقدام به جابجائي ،تخلف محسوب و غرامت براي مرتبه اول
معادل دو برابر نرخ فوب و در مرتبههاي بعدي به ترتيب يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و پس ازمحاسبه از
متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
تبصره  :درصورت ضرورت جابجائي فرآورده از مخازن ثابت مصرف كننده ،مراتب ميبايست با اطالع و اخذ مجوز از مسئولين
ذيربط شركتي و رعايت مقررات ايمني صورت پذيرد.
ماده  : 115در جابجائي غير مجاز فرآورده در صورتيكه تحويلگيرنده و يا حملكننده فرآورده نيزطرف قرارداد شركت باشد
حسب نوع تخلف مطابق مواد منطبق با اين آئين نامه با آنها برخورد ميگردد.
تبصره  :كميته رسيدگي به تخلفات منطقهاي كه تخلف در آن واقع گرديده نسبت به تهيه گزارش و تكميل پرونده مربوط به
تخلف حمل كننده فرآورده طرف قرارداد با شركت و ارسال آن به منطقهاي كه كرايه حمل پرداخت مينمايد جهت
رسيدگي و طرح در كميته اقدام مينمايد.
ماده  : 116در صورتيكه سهميه بگيران در هر دوره ،بخش و يا كل سهميه تحويلي را مصرف ننمايند ،مكلفند ميزان فرآورده
مصرف نشده را رسماً به شركت اعالم تا فرآورده موجود مصرف نشده از اولين سهميه دوره بعدي كسر گردد و
درصورت عدم اعالم واقعي موجودي ،درمرتبه اول غرامت به يك برابر ميزان ليتراژ فرآورده كتمان شده به نرخ
باالترين نرخ رسمي فروش و در مرتبه هاي بعدي به ترتيب يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و پس از محاسبه از
متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
تبصره  :بازديد مجدد مهندسي فرآورده ها براي برآورد و تعيين سهميه واقعي منطبق با مصرف ،الزامي ميباشد.
ماده  : 117سوخت ذخيره واحدهاي دوگانه سوز ،ميبايستي در مخازني كه مورد تائيد شركت ميباشد به همراه صورتجلسه،
پلمب و نگهداري شود و در موارد اضطرار كه براي مصرف اينگونه فرآوردهها ابالغ شده است و پس از اخذ مجوز
رسمي از شركت ،مصرف و در غير اينصورت بعنوان تخلف جابجايي سهميه (حسب نوع تخلف مطابق با مواد
منطبق با اين آئين نامه) برخورد گردد.
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ماده  : 118مصرف كنندهاي كه تخلفات مندرج در مواد اين مبحث را مرتكب گردد در صورت عدم پرداخت غرامت ،سهميه
وي قطع و برقراري مجدد سهميه منوط به پرداخت غرامت مربوطه ميباشد.
تبصره  : 1برقراري و ارسال مجدد فرآورده به متخلف منوط به دريافت حداقل ( %53سي درصد) غرامت و درصورت تقسيط،
وصول  1قسط تعيين شده ميباشد.
تبصره  : 2در صورت عدم پرداخت غرامت صادره ،برقراري مجدد سهميه صرفاً براي يك بار با ارائه ضمانت مناسب از جمله
ضمانتنامه بانكي يا سفته به ميزان ( %123يكصد و بيست درصد) مبلغ غرامت امكان پذير خواهد بود.
تبصره  : 3درصورت عدم امكان وصول غرامت ،مراتب با در نظرگيري ماده  2اين آئين نامه به مراجع ذيصالح ارجاع ميگردد.

مبحث سوم  :جابجايي سهميه توسط نهادهاي دولتي
ماده  : 119تخلف مصرف كنندگان عمده دولتي ،نهادهاي عمومي و سازمانهاي وابسته ،كه خدمات عمومي ارائه مينمايند از
قبيل پااليشگاهها ،نيروگاهها ،پادگانها ،مراكز نظامي ،انتظامي و غيره وفق ماده  21آئيننامه اجرائي سازمان
تعزيرات حكومتي ،به صورت مكتوب طي گزارش رسمي به مرجع مذكور ارجاع و در خصوص ساير موارد مرتبط با
تخلف عنداللزوم مراتب با رعايت مقررات شركت به مراجع صالحه ارجاع ميگردد.

فصل هفتم  :كسر تحويل فرآورده
مبحث اول  :كسر تحويل فرآورده به مشتري توسط مجاري عرضه
ماده  : 111كسرتحويل فرآورده به مشتري به هر ميزان توسط مجاري عرضه در صورت اثبات و احراز فك پلمب يا دستكاري
تلمبه يا كسر تحويل با پيمانه ،تخلف محسوب و ضمن اخذ غرامت ماده  21براي مرتبه اول معادل ميزان كسر
تحويل از تاريخ آخرين آزمايش تلمبه تا زمان كشف تخلف به يك برابر نرخ فوب و در مرتبههاي بعدي به ترتيب
يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و پس از محاسبه از متخلف/متخلفين غرامت اخذ ميگردد.
تبصره  :در صورت وجود شاكي خصوصي و مطالبه خسارت ،طرف قرارداد رأساً مكلف به پاسخ يا جبران خسارت به شاكي
خواهد بود .جبران خسارت به اشخاص ،نافي پرداخت غرامت به شركت نخواهد بود.
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مبحث دوم  :كسر تحويل فرآورده به مجاري عرضه و مصرف كنندگان عمده توسط پيمانكاران حمل جادهاي
ماده  : 111كسر تحويل فرآورده توسط پيمانكاران حمل جادهاي به مجاري عرضه و مصرفكنندگاني كه حمل براي آنها در
تعهد شركت باشد ،در صورت سالم بودن پلمبها و انطباق كيفيت فرآورده با بارنامه/حواله و فقدان هرگونه دليل
مبني بر سوءاستفاده و هر تخلف ديگر و تائيد آن توسط مسئولين ذيربط شركتي ،عالوه بر اخذ بهاي فرآورده به
باالترين نرخ رسمي فروش ،غرامت مطابق صورتجلسه تنظيمي بهشرح ذيل محاسبه و از متخلف/متخلفين
اخذ ميگردد.
نام فرآورده
نفت سفيد

ميزان غرامت
( 5سه) برابرنرخ رسمي فروش

نفتگاز

( 1يك) برابر باالترين نرخ رسمي فروش

نفتكوره

( 1يك) برابر باالترين نرخ رسمي فروش

تبصره  : 1بابت فرآورده بنزين معمولي و سوپر صرفاً بهاي فرآورده به باالترين نرخ رسمي فروش اخذ ميشود.
تبصره  : 2در صورت سالم نبودن پلمبها ،ضمن اخذ بهاي فرآورده به باالترين نرخ رسمي فروش ،غرامت معادل يك برابر
نرخ فوب اخذ و در صورت ارتكاب تخلف ديگر مطابق با مواد اين آئين نامه برخورد ميگردد.
تبصره  : 3كليه اقدامات اصالحي مربوط به كسر تحويل بر مبناي صورتجلسه تنظيمي ميبايست وفق مقررات و
دستورالعملهاي شركت از سوي واحدهاي ذيربط صورت پذيرد.
تبصره  : 4كسرتحويل فرآورده ،مشمول تكرار مرتبه در محاسبه غرامت نخواهد بود.
ماده  : 112عدم تخليه كل و يا بخشي از فرآورده بطور عمد به هر ميزان و در هر مكان در حكم كسر تحويل قلمداد و ضمن
اخذ بهاي فرآورده ،غرامت براي مرتبه اول معادل يك برابر نرخ فوب و در مرتبههاي بعدي به ترتيب يك برابر به
مرتبه قبلي اضافه و پس از محاسبه از پيمانكاران حمل اخذ و در صورت دخالت مجاري عرضه و مصرف كننده وفق
مواد  132و  132اين آئين نامه عمل خواهد شد.
ماده  : 113درصورت عدم تخليه كل و يا بخشي از فرآورده بصورت سهوي در مقصد ،تا در ورودي انبار وفق دستورالعملهاي
صادره شركت  ،حمل كننده مكلف به استرداد فرآورده و تخليه كامل در مقصد مربوطه بوده و مراتب با تائيد مجدد
مقصد و اعالم رسمي آن ،حمل كننده و پيمانكار مبري از تخلف خواهند بود.
مبحث سوم  :كسر تحويل فرآورده به انبار
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ماده  : 114متصدي حمل (شركت هاي حمل ونقل/پيمانكار ،راننده) متعهد است محموالت بارگيري شده در انبار را از نظر
كمّي طبق مشخصات مندرج در بارنامه/حواله با پلمب سالم شركتي به انبار مقصد تحويل و در صورت وجود هرگونه
كسري غير متعارف محموله در دماي ْ 13فارنهايت ،مراتب با حضور راننده /نمايندهي متصدي حمل صورتمجلس
شده و با لحاظ نمودن كسري غيرمتعارف راه وفق دستورالعملهاي شركت ،ضمن اخذ بهاي فرآورده؛ غرامت به
ميزان كسر تحويل بهشرح ذيل اخذ ميشود.

نام فرآورده
نفت سفيد

ميزان غرامت
( 5سه) برابرنرخ رسمي فروش

نفتگاز

( 1يك) برابر باالترين نرخ رسمي فروش

نفتكوره

( 1يك) برابر باالترين نرخ رسمي فروش

تبصره  : 1بابت فرآورده بنزين معمولي و سوپر و ( ATKنرخ فروش به شركتهاي هواپيمائي داخلي) صرفاً بهاي فرآورده به
باالترين نرخ رسمي فروش اخذ ميشود.
تبصره  : 2كسر تحويل غيرمتعارف فرآورده ،مشمول تكرار مرتبه در محاسبه غرامت نخواهد بود.
ماده  : 115عدم تخليه كامل و يا بخشي از محموالت رسيده به انبار توسط نفتكش/مخزندار ريلي/كشتي تخلف محسوب
شده و حمل كننده مكلف به استرداد فرآورده و تخليه كامل در انبار مقصد ميباشد .در صورت ممهور بودن
بارنامه/اوراق حمل كننده توسط عوامل انبار كه بيانگر دريافت يا رسيد فرآورده باشد؛ با كاركنان ذيربط وفق مواد
 3و  6اين آيين نامه برخورد خواهد شد.
ماده  : 116در صورت استنكاف نماينده متصدي حمل/راننده از امضاء صورتمجلس ،مراتب با حضور مسئولين/نمايندگان
حراست و حمل و نقل منطقه و درج مشخصات نماينده متصدي حمل/راننده صورتمجلس شده و ضمن اعالم مراتب
به پيمانكار حمل و نقل ،مفاد صورتمجلس مزبور مبناي احراز تخلف و ميزان ليتراژ تخلف براي محاسبه غرامت قرار
خواهد گرفت.

فصل هشتم :سوء استفاده از اوراق رسمي  ،بهادار و مجوزها
مبحث اول  :جعل ،دستكاري اوراق
ماده  : 117جعل ،دستكاري ،مخدوش نمودن ،اضافه و يا پاك نمودن مندرجات اوراق ،تغيير و يا تبديل ،تصوير برداري ،اسكن
و غيره ،تخلف محسوب و به ميزان فرآورده سوء استفاده شده براي مرتبه اول معادل دو برابر نرخ فوب و
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درمرتبههاي بعدي به ترتيب يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و پس ازمحاسبه از متخلف/متخلفين اخذ و از جنبه
عمومي جرم با تطبيق موضوع با مصاديق مجرمانه در قانون مجازات اسالمي ،موضوع استفادهكنندگان و متخلفين
توسط شركت ضمن تصريح در رأي به مراجع صالحه ارجاع خواهد شد.
ماده  : 118در خصوص سوء استفاده از كارت و مجوز تردد توسط رانندگان براي مرتبه اول متخلف/متخلفين به مدت شش
ماه و در صورت تكرار ،راننده و نفتكش بطور دائم صالحيت ادامه فعاليت در ناوگان سوخت رساني را
نخواهند داشت.
ماده  : 119پيمانكاران و يا رانندگاني كه بارنامه ،حواله و يا مجوز جعلي و يا غيرمجاز در اختيار داشته و يا از بارنامه ،حواله و
يا مجوز جعلي و يا غيرمجاز به هر شكل استفاده نموده و يا مبادرت به حمل فرآورده با بارنامه ،حواله و يا مجوز
جعلي و يا غيرمجاز نمايند ،عالوه بر اخذ غرامت مندرج در ماده ،116راننده و نفتكش بطور دائم صالحيت ادامه
فعاليت در ناوگان سوخت رساني را نخواهند داشت.
مبحث دوم :كسر تحويل يا مفقود نمودن اوراق
ماده  : 121مفقود ،از بين بردن يا كسرتحويل اوراق به هر شكل و صورتي ،عمدي و يا سهوي كه منجر به سوء استفاده گردد
تخلف محسوب و پس از صدور رأي با متخلف /متخلفين مطابق ماده  116برخورد ميگردد.
تبصره  :در صورت ارتكاب تخلف توسط كاركنان رسمي ،موضوع توسط رئيس كميته منطقه و يا كميته مركزي به هيئت بدوي
رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان و در خصوص كاركنان قراردادي و پيمانكاري به مديريت منابع انساني
ارجاع ميگردد.
مبحث سوم :چاپ و توزيع و استفاده غيرقانوني از اوراق و نشان شركت
ماده  : 121چاپ ،نگهداري و توزيع اوراق و استفاده از نام و نشان وزارت نفت و شركتهاي تابعه به هر نحو و طريقي بدون
اجازه شركت ،تخلف محسوب و ضمن طرح موضوع در كميته رسيدگي به تخلفات و صدور رأي ،پرونده به مراجع
صالحه ارجاع ميگردد.
مبحث چهارم  :خريد ،فروش و واگذاري اوراق
ماده  : 122خريد ،فروش يا واگذاري اوراق داراي اصالت و يا فاقد اصالت (جعلي) ممنوع بوده و ضمن طرح موضوع در كميته
رسيدگي به تخلفات و صدور رأي ،پرونده به مراجع صالحه ارجاع ميگردد.
ماده  : 123تحويل و يا واگذاري اوراق فاقد اعتبار به هر دليل اعم از انقضاء تاريخ ،عدم انطباق و درج امضاء ،عدم حك مهر
داراي اعتبار ،عدم ثبت مشخصات كامل ،هرگونه خدشه و قلم خوردگي غيرقانوني و  ،. . .تخلف محسوب و مطابق
ماده 116با متخلف/متخلفين برخورد خواهد شد.
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تبصره  :ليتراژ مندرج در اوراق مالك محاسبه غرامت بوده و در صورت فقدان ليتراژ ،ميزان غرامت به ازاي هر برگ
( )103330333يك ميليون ريال تعيين خواهد شد.
مبحث پنجم  :سوء استفاده ،جعل ونگهداري مهرهاي رسمي شركت ،مبادي و مقاصد
ماده  : 124هرگونه جعل ،دستكاري ،مخدوش نمودن ،تغيير ،تبديل ،الحاق و كسر مندرجات مهر يا مهرهاي رسمي شركت،
نقاط عرضه و مصرف كنندگان عمده و جزء اعم از دولتي يا خصوصي و بكارگيري غيرمجاز و سوء استفاده از آن
تخلف محسوب و عالوه بر اخذ غرامت به مبلغ ( )1303330333ده ميليون ريال بابت هر مهر ،متناسب با نوع و ميزان
فرآورده سوء استفاده شده معادل يك برابر نرخ فوب براي مرتبه اول و در مرتبههاي بعدي به ترتيب يك برابر به
مرتبه قبلي اضافه و پس از محاسبه از متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
تبصره  :در صورت عدم استفاده از مهر (مفاد مندرج درهمين ماده) ،صرفاً به ازاي هر مهر ده ميليون ريال غرامت
اخذ ميشود .
ماده  : 125نگهداري مهر منتسب به نقاط عرضه و مصرف كنندگان عمده و جزء اعم از دولتي يا خصوصي و مهرهاي شركت،
توسط افراد غيرمسئول تخلف محسوب و به ازاي هر مهر ( )1303330333ده ميليون ريال از متخلف/متخلفين غرامت
اخذ و در صورت اثبات هرگونه تخلف ديگر عالوه براعمال اين ماده ،وفق مواد ديگر مندرج در اين آئين نامه با
متخلف/متخلفين برخورد مي گردد.
تبصره  :در صورتيكه تخلف توسط كاركنان رسمي شركت صورت پذيرد ضمن طرح موضوع در كميته رسيدگي به تخلفات و
صدور رأي ،پرونده توسط كميته منطقه و يا كميته مركزي به هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان و
درخصوص كاركنان قراردادي و پيمانكاري به مديريت منابع انساني ارجاع ميگردد.

فصل نهم :سامانه هوشمند سوخت ( فروش الكترونيكي )
مبحث اول  :سامانه وكارت هوشمندسوخت
ماده  : 126جعل ،دستكاري ،مخدوش نمودن الشه (بدنه و تراشه الكترونيكي) كارتهاي هوشمند سوخت بصورت دستي و يا
از طريق ابزارهاي الكترونيكي يا نرمافزاري و استفاده در مجاري عرضه توسط عوامل جايگاه تخلف محسوب و
معادل ليتراژ سوء استفاده شده به يك برابر نرخ فوب غرامت محاسبه و اخذ ميگردد.
تبصره  : 1تخلف جعل كارت هوشمند سوخت به مراجع ذيصالح ارجاع خواهد شد.
تبصره  : 2در صورتي كه تغييرات ياد شده منجر به ورود خسارت به تجهيزات منصوبه سامانه هوشمند سوخت در مجاري
عرضه شود ضمن اخذ غرامت ،خسارت وارده به تجهيزات به قيمت روز نيز از مجاري عرضه اخذ ميگردد.
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ماده  : 127واگذاري كارت هوشمند سوخت به اشخاص ثالث كه منجر به استفاده خارج از مقررات شده باشد ممنوع بوده،
ضمن مسدودي  VINكارت ،در صورتيكه در ليست سياه نباشد غرامت به ميزان ليتراژ سوءاستفاده شده از تاريخ
كشف كارت بصورت ممتد در همان نقطه عرضه تا حداكرر ( 5سه) ماه قبل (باتوجه به شرايط وقرائن) به يك برابر
نرخ فوب از متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
تبصره  :درصورتيكه كارت در ليست سياه قرارگرفته باشد به ميزان ليتراژ سوء استفاده شده از زمان قرارگرفتن در ليست
سياه تا تاريخ كشف تخلف به يك برابرنرخ فوب غرامت از متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
ماده  : 128خارج نمودن هر يك از ادوات متصل يا منفصل سامانه هوشمند سوخت مجاري عرضه از سرويس برخالف
مقررات ،دستورالعملها و مجوزهاي شركت ممنوع و تخلف محسوب؛ ضمن اخذ مبلغ ( )3303330333پنجاه ميليون
ريال در مرتبه اول غرامت به ميزان ليتراژ سوءاستفاده شده براساس نظر كارشناسي مسئولين سامانه و خدمات
فني مهندسي به يك برابر نرخ فوب محاسبه و در مرتبه هاي بعدي به ترتيب يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و از
متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
تبصره  :هزينه خسارت وارده با توجه به گزارشها و اطالعاتي كه از سيستمهاي فروش ،انبار و سامانه هوشمند سوخت
استخراج و به كميته ارائه ميشود ،محاسبه و اخذ خواهد شد.
ماده  : 129هرگونه استفاده غير مجاز و يا اختالل در سيستم مخابراتي/خطوط تلفن ارتباطي مرتبط و متصل به سيستم
كارت هوشمند سوخت و يا سيستم مركزي (مركز داده) به قصد مكالمه و يا هر گونه اختالل در سيستم ،ممنوع
بوده و غرامت در مرتبه اول معادل ميزان ليتراژ مورد سوءاستفاده شده اعالمي از سوي كارشناسان سامانه و
خدمات فني مهندسي به يك برابر باالترين نرخ رسمي فروش و در مرتبههاي بعدي به ترتيب يك برابر به مرتبه
قبلي اضافه و از متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
تبصره  :در صورت عدم سوء استفاده و تائيد اداره مخابرات مبني بر قطعي تلفن و اطالع و پيگيري به موقع جهت رفع نقص،
در صورت تكرار ظرف يكماه ،نسبت به صدور اخطار كتبي اقدام ميگردد.
ماده  : 131دستكاري سيستمهاي مجاري عرضه و هرگونه اختالل در سيستم ارتباطي (شبكههاي داخلي جايگاه ( )LANو
شبكه ارتباط بامركز داده ( ) )WANو همچنين استفاده از كابل/سيمهاي با ضخامتهاي متفاوت و منقطع در
كابلكشي و گرفتن انشعاب به هر شكلي و ايجاد نويز با هر وسيله يا روشي كه مانع از ارسال/دريافت اطالعات
به/از مركز داده به هر شكل كه منجر به جلوگيري و يا ايجاد مانع جهت ثبت اطالعات و يا انتقال تراكنشها از
طريق دستكاري (نرم افزاري و سخت افزاري) در سرور و يا ترمينال جايگاه و يا مركز داده گردد تخلف محسوب و
در مرتبه اول به ازاي هر روز مبلغ ( )1303330333ده ميليون ريال و به ميزان ليتراژ مورد سوءاستفاده مطابق نظر
مسئول سامانه هوشمند سوخت معادل يك برابر نرخ فوب غرامت اخذ و در صورت تكرار تخلف در مرتبههاي
بعدي به ترتيب يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و پس از محاسبه غرامت از متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
صفحه  26از 11

تبصره  : 1در صورت اطالع به موقع قطعي ارتباط به مسئولين شركت از سوي جايگاه و تائيد مسئولين واحد سامانه هوشمند
سوخت و خدمات مهندسي منطقه مبني بر عدم سوءاستفاده ،صرفاً مبلغ ( )1303330333ده ميليون ريال غرامت
اخذ گردد.
تبصره  : 2در صورت از بين رفتن اطالعات و يا نرسيدن آن به مركز داده و احراز تخلف عمدي ،در مرتبه اول ضمن اخذ
غرامت به مبلغ ( )1303330333ده ميليون ريال ،به ميزان ليتراژ تخلف از زمان قطع ارتباط براساس دفاتر عملياتي
جايگاه و مقادير كاركرد مكانيكي تلمبهها (طبق دستورالعملهاي شركت) به يك برابر نرخ فوب و در مرتبههاي
بعدي به ترتيب يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و از متخلف/متخلفين غرامت اخذ ميگردد.
ماده  : 131اضافه يا كسر هر نوع تجهيزات شبكه اعم از  Active/Passiveكه منجر به اختالل در عملكرد صحيح شبكه
داخلي جايگاه گردد تخلف محسوب و در مرتبه اول به ازاي هر فقره اضافه يا كسر مبلغ ( )3303330333پنجاه
ميليون ريال و به ميزان ليتراژ سوءاستفاده شده مطابق نظر مسئول سامانه هوشمند سوخت به يك برابر نرخ فوب
غرامت اخذ و در صورت تكرار تخلف در مرتبههاي بعدي يك برابر به غرامت قبلي اضافه و اخذ ميگردد.
تبصره  :در صورت از بين رفتن اطالعات و يا نرسيدن آن به مركز داده و احراز تخلف عمدي ،ضمن اخذ غرامت به مبلغ
( )3303330333پنجاه ميليون ريال ،به ميزان ليتراژ تخلف از زمان قطع ارتباط براساس دفاتر عملياتي جايگاه و
مقادير كاركرد مكانيكي تلمبهها (طبق دستورالعملهاي شركت) در مرتبه اول يك برابر نرخ فوب و در مرتبههاي
بعدي به ترتيب يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و از متخلف/متخلفين غرامت اخذ گردد.
ماده  : 132كشف هرگونه كارت هوشمند سوخت به غير از كارتهاي مربوط به جايگاه و خريد و فروش كارت و سهميه آن
توسط عوامل جايگاه در مجاري عرضه و احراز تخلف توسط كميته منطقه ،در صورتيكه كارتها در ليست سياه
نباشند عالوه بر مبلغ ( )303330333پنج ميليون ريال به ازاي هر كارت مكشوفه ،به ميزان ليتراژ مورد سوءاستفاده
به صورت ممتد در همان نقطه عرضه در مرتبه اول يك برابر نرخ فوب و در مرتبههاي بعدي به ترتيب يك برابر به
مرتبه قبلي اضافه و از متخلف/متخلفين غرامت اخذ ميگردد.
تبصره  :در صورتيكه كارت در ليست سياه قرار گرفته باشد به ميزان ليتراژ سوء استفاده شده از زمان قرار گرفتن كارت در
ليست سياه تا تاريخ كشف تخلف به يك برابر نرخ فوب غرامت از متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
ماده  : 133هرگونه سوءاستفاده از كارت سوختي كه فيزيك آن ضبط نشده ليكن وجود مجموعه شرايط و قرائن اعم از
بررسي مستندات تصويري و فيلمهاي دوربينهاي جايگاه در زمان وقوع تخلف ،تراكنشها و انطباق زمان وقوع با
تصاوير تخلف ،اطالعات جانبي و . . .؛ سوء استفاده از كارت سوخت احراز گردد ،با ارائه گزارش كامل به همراه
مستندات مربوطه صرف نظر از عدم وجود فيزيك كارت در صورتيكه كارت در ليست سياه نباشد به ميزان ليتراژ
سوء استفاده شده از تاريخ كشف تخلف به يك برابر باالترين نرخ فوب و در مرتبه هاي بعدي به ترتيب يك برابر
به مرتبه قبلي اضافه و غرامت از متخلف /متخلفين اخذ ميگردد.
صفحه  27از 11

تبصره  : 1در صورت عدم دسترسي به تصاوير دوربين به جهت دستكاري ،تغيير حوزه ديد ،قطع و يا غيرفعال نمودن
دوربين/دوربين ها و  ، . . .ساير قرائن و شواهد به ترتيب اولويت مالك احراز تخلف قرار خواهد گرفت.
تبصره  : 2در صورتيكه كارت در ليست سياه قرار گرفته باشد به ميزان ليتراژ سوء استفاده شده از زمان قرار گرفتن كارت در
ليست سياه تا تاريخ كشف تخلف به يك برابر نرخ فوب غرامت از متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
ماده  : 134عوامل مجاري عرضه مكلف به تحويل كارتهاي هوشمند سوخت جامانده در جايگاه به صاحبان آنها بوده و
چنانچه ظرف مهلت مقرر مطابق دستورالعملهاي شركت نسبت به تنظيم ليست و تحويل آنها به رئيس ناحيه
مربوطه و دريافت برگ رسيد اقدام ننمايند تخلف محسوب و عالوه بر مبلغ ( )303330333پنج ميليون ريال به ازاي
هركارت مكشوفه ،به ميزان ليتراژ مورد سوءاستفاده بر اساس نظر مسئول سامانه هوشمند سوخت منطقه در
مرتبه اول يك برابر باالترين نرخ رسمي فروش و در مرتبههاي بعدي به ترتيب يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و از
متخلف/متخلفين غرامت اخذ ميگردد.
تبصره :در صورت اثبات تحويل كارت توسط عوامل جايگاه بدون احراز هويت به غير مالك اصلي كارت برخالف
دستورالعملهاي شركت ،مسئوليت پاسخگويي به ذينفعان در مراجع صالحه بر عهده مالك جايگاه خواهد بود.
ماده  : 135نفوذ و يا دستكاري ،آسيب ،تغيير ،ايجاد مغايرت و اختالل در بانك اطالعاتي سرور جايگاه به هر نحوي تخلف
محسوب و در مرتبه اول مبلغ ( )13303330333يكصد ميليون ريال و در صورت تكرار تخلف در مرتبههاي بعدي يك
برابر به مرتبه قبلي اضافه و غرامت اخذ و چنانچه افعال ارتكابي موجب ارائه هرگونه گزارش نادرست گردد پس از
بررسي و تائيد مسئول سامانه هوشمند سوخت و احراز تخلف توسط كميته منطقه ،عالوه بر اخذ مبلغ يكصد
ميليون ريال ،به ميزان ليتراژ سوء استفاده شده به يك برابر نرخ فوب غرامت اخذ و در صورت تكرار تخلف در
مرتبههاي بعدي به ترتيب يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و پس از محاسبه از متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
تبصره  : 1ايجاد هرگونه پرش كه پس از بررسي و تائيد مسئولين خدمات مهندسي و سامانه هوشمند سوخت منطقه عمدي
تلقي گردد تخلف محسوب و به ميزان ليتراژ سوءاستفاده شده به يك برابر نرخ فوب غرامت اخذ و در صورت
تكرار تخلف در مرتبه هاي بعدي به ترتيب يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و پس از محاسبه ازمتخلف/متخلفين
اخذ ميگردد.
تبصره  : 2به موازات رسيدگي پرونده در كميته و اخذ غرامت ،مراتب از جنبه عمومي جرم به مراجع صالحه ارجاع ميگردد.
ماده  : 136عدم تكميل و ارسال فرم گزارش تفاوت شمارندههاي الكترونيكي و مكانيكي به شماره 32FM1332وفق
دستورالعمل نظارت بر عمليات فروش و تسويه حساب فروش چند نرخي فرآوردهها در مجاري عرضه ،تخلف
محسوب و بابت هر روز مبلغ يك ميليون ريال غرامت از متخلف /متخلفين اخذ ميگردد.

صفحه  28از 11

ماده  : 137نصب هرگونه بدافزار بر روي سرور و يا ترمينال در مجاري عرضه تخلف محسوب و در مرتبه اول مبلغ
( )13303330333يكصد ميليون ريال غرامت و چنانچه افعال ارتكابي موجب ارائه هرگونه گزارش نادرست گردد پس از
بررسي و تائيد مسئولين خدمات مهندسي و سامانه هوشمند سوخت و احراز تخلف توسط كميته منطقه ،عالوه بر
اخذ مبلغ ( )13303330333يكصد ميليون ريال ،به ميزان ليتراژ سوء استفاده شده به يك برابر نرخ فوب غرامت اخذ و
در صورت تكرار تخلف در مرتبه هاي بعدي به ترتيب يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و پس از محاسبه از
متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
تبصره  : 1خارج نمودن نرم افزار از سرويس بدون اخذ مجوز از شركت تخلف محسوب و در مرتبه اول مبلغ ()1303330333
ده ميليون ريال و در مرتبههاي بعدي يك برابر به مرتبههاي قبلي اضافه و غرامت اخذ ميگردد.
تبصره  : 2به موازات رسيدگي پرونده در كميته و اخذ غرامت ،مراتب از جنبه عمومي جرم به مراجع صالحه ارجاع ميگردد.
ماده  : 138برقراري ارتباط با سرور يا ترمينال جايگاه به هر طريق ممكن ،از جمله ريموت (كنترل از راه دور) خارج از
فرآيند معماري سامانه هوشمند سوخت با نصب و يا بدون نصب تجهيزات (هك نرمافزاري و يا سختافزاري)
مستند به گزارش مسئول سامانه هوشمند سوخت منطقه ،تخلف محسوب شده و در مرتبه اول مبلغ ()13303330333
يكصد ميليون ريال غرامت اخذ و چنانچه افعال ارتكابي موجب ارائه هرگونه گزارش نادرست گردد پس از بررسي و
تائيد مسئول سامانه هوشمند سوخت و احراز تخلف توسط كميته منطقه ،عالوه بر اخذ مبلغ يكصد ميليون ريال،
به ميزان ليتراژ سوء استفاده شده به يك برابر نرخ فوب غرامت اخذ و در صورت تكرار تخلف در مرتبههاي بعدي
به ترتيب يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و پس از محاسبه ازمتخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
تبصره  :به موازات رسيدگي پرونده در كميته و اخذ غرامت ،مراتب از جنبه عمومي جرم به مراجع صالحه ارجاع ميگردد.
ماده  : 139اختالل ،الحاق و يا كسر از لوازم و تجهيزات مكانيكي يا الكترونيكي تلمبه ها/ديسپنسرها و تجهيزات سامانه
هوشمند سوخت منصوبه و متعلقات سيستم كارتخوان ،پالسر ،شير برقي يا مادربرد تلمبههاي فروش و غيره،
ساده يا بسيط ،تخلف محسوب و براي مرتبه اول مبلغ ( )3303330333پنجاه ميليون ريال غرامت اخذ و چنانچه افعال
ارتكابي موجب ارائه هرگونه گزارش نادرست گردد پس از بررسي و تائيد مسئولين خدمات مهندسي و سامانه
هوشمند سوخت و احراز تخلف توسط كميته منطقه ،عالوه بر اخذ مبلغ ( )3303330333پنجاه ميليون ريال ،به ميزان
ليتراژ سوء استفاده شده به يك برابر نرخ فوب غرامت اخذ و در صورت تكرار تخلف در مرتبههاي بعدي به ترتيب
يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و پس از محاسبه از متخلف /متخلفين اخذ گردد.
ماده  : 141در صورت مفقود شدن تجهيزات سامانه هوشمند سوخت شامل ( كارتخوان،IPC ،Sam Card ،PinPad ،
 USB SAM Readerو  ) . . .بدون ارائه مستندات قابل قبول شركت در مجاري عرضه ،عالوه بر دريافت هزينه
تجهيزات جايگزين تحويلي به جايگاه وفق مقررات جاري( %53 ،سي درصد) ارزش تجهيزات تحويلي  ،غرامت از
جايگاه اخذ مي گردد.
صفحه  29از 11

ماده  : 141جعل ،دستكاري ،تغيير و مخدوش نمودن گزارشها و مستندات خروجي نرم افزارهاي سامانه هوشمند سوخت
مجاري عرضه ( ،GSداشبورد و غيره) به هر شكل و صورتي تخلف محسوب و عالوه بر اخذ ما به التفاوت وجوه
حاصل از نرخ رسمي فروش (يارانه اي و يا نيمه يارانه اي) با باالترين نرخ رسمي ،در مرتبه اول غرامت معادل ميزان
ليتراژ سوءاستفاده شده به دو برابر نرخ فوب و در مرتبههاي بعدي به ترتيب يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و پس
از محاسبه از متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
ماده  : 142هرگونه دستكاري و تغييرات در پيكره سيستمي مجاري عرضه با تشخيص سامانه هوشمند سوخت و خدمات
مهندسي ،بدون هماهنگي مسئولين شركت تخلف محسوب و مبلغ ( )3303330333پنجاه ميليون ريال غرامت اخذ و
درصورت فروش غير مجاز عالوه بر مبلغ پنجاه ميليون ريال در مرتبه اول به ميزان ليتراژ مورد سوء استفاده به
يك برابر نرخ فوب و در صورت تكرار تخلف در مرتبه هاي بعدي به ترتيب يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و پس از
محاسبه از متخلف/متخلفين غرامت اخذ ميگردد.
ماده  : 143تراكنشهائي كه با استفاده از كارتهايي كه توسط پيمانكار شركت توليد نشده باشد و از نظر شركت فاقد اعتبار
ميباشد (تراكنش خطا حالت اول) ،درصورت كشف و اثبات ارتباط جايگاه و يا عوامل آن با امرتوليد يا خريد كارت
غيرمجاز ،به ميزان ليتراژ تراكنش ايجاد شده به نرخ فوب از متخلف/متخلفين غرامت اخذ ميگردد.
تبصره  :به موازات رسيدگي پرونده در كميته و اخذ غرامت ،مراتب از جنبه عمومي جرم به مراجع صالحه ارجاع گردد.
ماده  : 144در صورت مغايرت بين ليتراژ شماره انداز مكانيكي با الكترونيكي و اختالف آن با اطالعات رسيده به مركز داده و
يا از بين رفتن اطالعات سيستم جايگاه ،مالك محاسبه حوالههاي ارسالي از انبار نفت بوده و به ميزان ليتراژ
سوءاستفاده شده به يك برابر نرخ فوب ازمتخلف/متخلفين غرامت اخذ ميگردد.
ماده  : 145تراكنشهائي كه در اثر اختالل ناگهاني و به صورت پرش در سيستم مجاري عرضه رخ دهد (تراكنش خطا حالت
دوم) ،با در نظرگيري ميزان تقريبي آن با سرك موجود در جايگاه و همچنين معقول بودن فاصله زماني اين
تراكنش با توجه به ليتراژ آن با تراكنش بعدي و در صورت ارائه گزارش مسئولين عملياتي ،سامانه هوشمند
سوخت و خدمات مهندسي مبني بر دخالت در اختالل توسط عوامل نقطه عرضه بصورت عمد ،به ميزان ليتراژ
تراكنش ايجاد شده به نرخ فوب از متخلف/متخلفين غرامت اخذ ميگردد.
ماده  : 146چنانچه با خارج شدن كارت هوشمند سوخت ،فرآيند سوختگيري قطع نگردد و سوختگيري توسط اشخاص و يا
عوامل جايگاه ادامه يافته و تراكنش دو نرخي ايجاد شود ،در صورت احراز تخلف توسط كميته منطقه به استناد
گزارش بررسي داليل ،قرائن و شواهد توسط مسئول سامانه هوشمند سوخت ،معادل ميزان ليتراژ سوختگيري
شده از زماني كه فروش با نرخ دوم محاسبه شده است ،به نرخ فوب غرامت اخذ ميگردد.
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ماده  : 147نظر رئيس سامانه هوشمند سوخت درخصوص تراكنشهائي كه با استفاده از كارتهاي مندرج در ليست سياه
(تراكنش خطا حالت سوم) ايجاد ميشود ،مالك عمل بوده و در صورت احراز عمدي بودن تخلف ،به ميزان ليتراژ
تراكنش ايجاد شده به نرخ فوب ازمتخلف/متخلفين غرامت اخذ ميگردد.
مبحث دوم :مغايرت در فرآيندهاي سامانه فروش :
ماده  : 148ارائه گزارشات تسويه حساب غير واقعي ناشي از تعويض هارد ديسك برخالف دستورالعملهاي شركت تخلف
محسوب و عالوه بر اخذ مابه التفاوت نرخ رسمي فروش (يارانهاي و يا نيمه يارانهاي) با باالترين نرخ رسمي به ازاي
ليتراژ مغاير ،غرامت به باالترين نرخ رسمي فروش محاسبه و از متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
ماده  : 149خاموش و غيرفعال نمودن  PTو ايجاد مغايرت در فروش ،تخلف محسوب و به ازاي هرليتر مغايرت در مرتبه اول
يك برابر نرخ فوب و در مرتبه هاي بعدي به ترتيب يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و پس از محاسبه از
متخلف/متخلفين غرامت اخذ ميگردد.
ماده  : 151حفظ و نگهداري مستندات جايگاه شامل دفاتر كاركرد تلمبه ،عمليات جايگاه و كليه گزارشهاي سامانه هوشمند
سوخت الزامي بوده و در صورت امحاء (قبل از موعد مقرر وفق مقررات شركت) و يا فقدان مستندات مزبور در
جايگاه ،به ازاي هر مورد مبلغ ( )303330333پنج ميليون ريال غرامت از متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
تبصره :در صورت كشف هرگونه مغايرت در رسيدگيهاي بعدي كه مستندات آن در جايگاه موجود نبوده ،باالترين نرخ
رسمي فروش مالك تسويه حساب با جايگاه خواهد بود.
ماده  : 151ايجاد تسويه حساب روزانه در نرم افزار  GSو اخذ پرينت از گزارشهاي موازنه روزانه نرم افزار مذكور الزامي
است و در صورت عدم اقدام ،تخلف محسوب و براي مرتبه اول اخطار كتبي و از مرتبه دوم به بعد به ازاي هر روز
معادل ( %1يك درصد) كارمزد ماه مورد تخلف از نقطه عرضه اختصاصي و ( %1يك درصد) مبلغ ماهيانه قرارداد
بهره بردار جايگاه شركتي بعنوان غرامت اخذ خواهد گرديد.
ماده  : 152عدم تسويه حساب در ساعت  22پايان هر ماه تخلف محسوب و از متخلف/متخلفين مبلغ بيست ميليون ريال
بابت هر مرتبه ،غرامت اخذ ميگردد.
تبصره  :درصورتيكه به دليل بروز مشكالت سخت افزاري و يا نرم افزاري امكان تسويه حساب روزانه و يا انجام آن در ساعت
 22پايان ماه فراهم نگردد ،مطلع نمودن مسئولين ذيربط حداكرر ظرف مدت  22ساعت از زمان بروز و يا مواجهه با
مشكل و اخذ تائيد مسئول سامانه از حيث فني مبني بر عدم امكان تسويه حساب الزامي ميباشد.

فصل دهم :محموله غير مجاز
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مبحث اول :محموله با مجوز
ماده  : 153عدم تطبيق كيفيت محموله نفتكش با مندرجات بارنامه/حواله از مبداء تا مقصد (در مسير) ،محموله غير مجاز
تلقي و غرامت در مرتبه اول به ازاي هر ليتر يك برابر نرخ فوب و در مرتبه هاي بعدي به ترتيب يك برابر به مرتبه
قبلي اضافه و پس از محاسبه از متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
ماده  : 154عدم تطبيق مقدار كمّي محموله بارگيري شده با مندرجات بارنامه/حواله از مبداء تا مقصد (درمسير) تخلف
محسوب و به ازاي هر ليتر براي مرتبه اول يك برابر نرخ فوب و در مرتبههاي بعدي به ترتيب يك برابر به مرتبه
قبلي اضافه و پس از محاسبه از متخلف/متخلفين غرامت اخذ ميگردد.
تبصره  : 1تشخيص نوع ،مقدار و كيفيت فرآورده در مواد 135و 132منحصراً بر عهده واحدهاي ذيربط شركت ميباشد.
تبصره  : 2در مواد  135و  132عالوه براخذ غرامت در مرتبه اول به راننده اخطار كتبي و در مرتبههاي دوم به بعد شش ماه
صالحيت ادامه فعاليت در ناوگان سوخت رساني را نخواهد داشت.
تبصره  : 3درصورت سالم بودن پلمبها براساس مواد  111و  112اقدام ميگردد.
ماده  : 155عدم تطبيق مقدار كمّي محموله بارگيري شده در انبار با مندرجات بارنامه/حواله تخلف محسوب و از مسئول
بارگيري و پيمانكار حمل به ميزان اضافه بارگيري به يك برابر باالترين نرخ رسمي فروش غرامت محاسبه و
اخذ ميگردد.
تبصره  :در صورتيكه كارگر بارگيري قرارداد مدت معين يا موقت باشد ،پرونده به مديريت منابع نيروي انساني به منظور
تصميمگيري ارجاع ميگردد.
مبحث دوم  :محموله بدون مجوز
ماده  : 156حمل هر گونه فرآورده هاي نفتي غيرشركتي و يا غيرنفتي بدون مجوز/اجازه شركت توسط نفتكشهاي واگذاري
كه تعهدات آنان به اتمام نرسيده است تخلف محسوب و تا ( 2چهار) برابر تعرفه كرايه حمل كه توسط سازمان
راهداري حمل و نقل جاده اي كشور براي مسير مورد نظرتعيين گرديده ،غرامت اخذ ميگردد.
تبصره  :درخصوص نفتكشهاي غيرواگذاري غرامت تا ( 2دو) برابر تعرفه مذكور اخذ ميگردد.
ماده  : 157حمل ،جاسازي ،خريد و فروش ،نگهداري ،استعمال هرگونه مواد مخدر و مسكرات توسط رانندگان نفتكش و
گازكش ممنوع بوده و مراتب حسب نوع تخلف به مراجع صالحه اعالم و تا تعيين تكليف قطعي محكوميت ،ضمن
ابطال مجوز تردد در كميته منطقه ،مطابق مقررات ،از ورود متخلف و يا حمل كننده به انبارها و تأسيسات شركت
توسط حراست جلوگيري ميشود.
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تبصره  : 1در صورت ارائه حكم برائت و رفع سوء اثر ،پس از بررسي توسط امورحقوقي و تائيد حراست ستاد اقدام خواهد شد.
تبصره  : 2در صورت مشاهده كاالي قاچاق (وفق قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز و دستورالعمل ها و رويه هاي مربوطه) در
تخلفات مواد 131و  136مراتب به مراجع صالحه اعالم ميگردد.

فصل يازدهم  :كسري غيرمجاز
مبحث اول  :كسري غير مجاز در مجاري عرضه
ماده  : 158كسري غير مجاز در مجاري عرضه تخلف محسوب و از متخلف/متخلفين غرامت وفق آخرين اطالعيه ها و
دستورالعمل هاي صادره شركت محاسبه و اخذ ميگردد.
تبصره  : 1كسري غيرمجاز در مورد انواع فرآورده بنزين موتور و نفتگاز در مجاري عرضه بصورت ماهيانه توسط كارگروه
بررسي علل و عوامل بروز كسري غير متعارف در مجاري عرضه مورد بررسي واقع و نتيجه گزارش به كميته منطقه
جهت ثبت در سوابق و ابالغ به طرف قرارداد منعكس مي گردد.
تبصره  : 2كسريهاي غيرمجاز در پايان سال براساس گزارش هاي ماهيانه و نظريه تخصصي مستدل و قطعي كارگروه بررساي
علل و عوامل بروز كسري غير متعارف در مجاري عرضه و دستورالعمل هاي صادره شركت در كميته منطقه مطارح
و اتخاذ تصميم مي گردد.
تبصره  : 3مالك زماني محاسبات كسريهاي غيرمجاز انواع بنزين موتور و نفتگاز در جايگاههاي شركتي كه توسط
بهره بردار اداره مي شود ،دوره قرارداد به اضافه تمديد احتمالي آن مي باشد.
تبصره  : 4كسري هاي غيرمجاز فرآورده ها ،مشمول تكرار مرتبه در محاسبه غرامت نخواهد بود.
تبصره  : 5در خصوص جايگاه هاي مرزي كه بهاي فروش فرآورده در آنها با نرخ فوب تعيين مي گردد ،نرخ محاسبه غرامت
كسري هاي غيرمجاز در جداول مربوطه ،نرخ فوب خواهد بود.
مبحث دوم  :كسري غير مجاز در حمل و نقل ريلي
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ماده  : 159وجود هرگونه كسري غيرمجاز در محموالتي كه توسط شركتهاي حمل و نقل ريلي حمل ميگردد ،درصورت سالم
بودن پلمبها و تجهيزات استاندارد ،عدم وجود نواقص فني و دريافت گزارش تخلف ديگر ،صرفاً بهاي كسري
فرآورده تحويلي به باالترين نرخ رسمي فروش از شركت حمل و نقل ،اخذ مي گردد .لذا ضرورت دارد منطقه مراتب
را جهت وصول بهاي كسري فرآورده به مديريت مالي ستاد منعكس نمايد.
ماده  : 161وجود هر گونه كسري غير مجاز در محموالتي كه توسط شركتهاي حمل ونقل ريلي حمل ميگردد ،كه ناشي از
دخل و تصرف و دستكاري پلمبها ،فعل يا ترك فعلي كه منجر به تخلف از مفاد قرارداد و اين آئين نامه گردد ،عالوه
بر اخذ بهاي فرآورده كسري به باالترين نرخ رسمي فروش ،با ديگر موارد تخلف صورت گرفته ،با متخلف/متخلفين
وفق مواد مندرج در اين آئين نامه برخورد خواهد گرديد.
ماده  : 161رسيدگي ،تهيه گزارش و تكميل پرونده مربوط به تخلفات مندرج در مواد اين مبحث ،بر عهده كميته رسيدگي به
تخلفات منطقه اي كه تخلف در آن واقع گرديده مي باشد كه پس از طي تشريفات مصرحه در اين آئين نامه،
پرونده جهت طرح و صدور راي بدوي به كميته منطقه مبداء ارسال و سپس رأي بدوي صادره در مورد ماده 132
جهت اخذ بهاي كسري به مديريت مالي ستاد منعكس و در مورد ماده  113به كميته مركزي به منظورتائيد و
اقدامات بعدي درجهت اخذ غرامت از طريق مديريت مالي ستاد صورت مي گيرد.
تبصره  :كسري هاي غيرمجاز فرآورده ها دراين مبحث ،مشمول تكرار مرتبه درمحاسبه غرامت نخواهد بود.

فصل دوازدهم  :مغايرت در موجودي و فروش وعدم واريز وجوه درمجاري عرضه
مبحث اول  :مغايرت در حسابهاي فروش روزانه
ماده  : 162مغايرت مقادير در دفاتر كاركرد مكانيكي تلمبههاي فروش با مقادير مندرج در گزارش فروش مقداري تلمبهها در
سامانه هوشمند سوخت مجاري عرضه ،عدم انطباق موجودي با ميزان فرآورده رسيده طبق بارنامهها/حوالههاي
مندرج در دفاتر و سيستم سامانه هوشمند سوخت وفق دستورالعملهاي مرتبط شركت؛ تخلف محسوب و غرامت
براي مرتبه اول معادل يك برابر باالترين نرخ رسمي فروش به ميزان ليتراژ مغاير و در مرتبههاي بعدي به ترتيب
يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و پس از محاسبه از متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
تبصره  : 1بررسي عمليات مالي شامل وجوه نقدي و مقايسه با ميزان فروش هر تلمبه و انطباق آن با سيستم و محموالت
رسيده به جايگاه ثبت شده در دفاتر عملياتي و مطابقت با گزارشات سامانه هوشمند سوخت و  ،. . .جزء داليل
مورد نظر در مغايرت محسوب ميشود.
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تبصره  : 2مغايرت ناشي از قطعي برق و ساير اشكاالت سيستمي كه منجر به پرش يا اختالف در ارقام فروش الكترونيكي و
مكانيكي گردد ،درصورت اعالم بموقع مجاري به مسئولين ذيربط با تكميل فرمهاي  32 FM 1332و تنظيم
صورتجلسه كه به تائيد خدمات مهندسي رسيده باشد مشمول تخلف مندرج دراين ماده نخواهد شد.
ماده  : 163هرگاه فرآورده از انبار به مجاري عرضه ارسال و در دفاتر جايگاه ثبت نگرديده و منحرف شود ،تخلف محسوب و
ضمن اعمال مواد مندرج در آئين نامه به ميزان ليتراژ ثبت نشده در دفاتر ،غرامت به نرخ فوب اخذ ميگردد.
مبحث دوم  :عدم واريز وجوه در مجاري عرضه
ماده  : 164عدم واريز وجوه حاصل از ما به التفاوت فروش يارانهاي و نيمه يارانهاي به حساب شركت وفق مقررات و
دستورالعمل هاي جاري شركت ،ناشي از اهمال و يا تفريط كه موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد تخلف
محسوب ،ضمن اخذ مابه التفاوت فروش يارانهاي و نيمه يارانهاي وكاهش كارمزد ،غرامت در مرتبه اول با باالترين
نرخ رسمي فروش و در مرتبه هاي بعدي به ترتيب يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و پس ازمحاسبه از
متخلف/متخلفين اخذ مي گردد.

فصل سيزدهم  :عدم خريد و عرضه بموقع فرآورده
مبحث اول  :عدم خريد بهموقع فرآورده
ماده  : 165در صورتيكه هر يك از صاحبان و يا مسئولين مجاري عرضه ،به نحوي از انحاء خارج از ضوابط شركت نسبت به
خريد بموقع و روزانه فرآورده هاي نفتي تعلل نموده و يا اقدام ننمايد و موجب اختالل در سوخت رساني گردد،
تخلف محسوب و در مرتبه اول اخطار كتبي و در مرتبه دوم به بعد (ظرف مدت شش ماه) ،غرامت معادل ( %1يك
درصد) كارمزد ماه قبل از تخلف ،ازمتخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
ماده  : 166عدم خريد بموقع بر اساس سهميه و برنامه سوخترساني ،توسط مصرف كنندگان موجب ابطال سهميه قبلي
گرديده و قابل تحويل نخواهد بود و مصرف كننده مسئول خسارت وارده به خود و اشخاص ذينفع به دليل عدم
خريد بهموقع خواهد بود.
مبحث دوم  :عدم عرضه بموقع فرآورده بطور عمد
ماده  : 167عدم عرضه بموقع و يا تعطيلي جايگاه و يا غير فعال بودن يك يا چند تلمبه در مجاري عرضه بدون دليل موجه
كه موجب اختالل در سوخت رساني و عرضه فرآورده به مردم گردد ،تخلف محسوب و براي مرتبه اول اخطار كتبي
و در مرتبه دوم (ظرف مدت شش ماه) به بعد معادل ( %1يك درصد) كارمزد ماه قبل از تخلف ،از متخلف/متخلفين
غرامت اخذ ميگردد.
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تبصره  : 1تشخيص موجه يا غيرموجه بودن داليل توقف يا تعطيلي جايگاه و يا غيرفعال نمودن تلمبه ها ،با شركت مي باشد.
تبصره  : 2در صورتيكه تعطيلي جايگاه و يا غير فعال نمودن تلمبه ها و يا خروج از سيستم با هماهنگي مسئولين شركت و يا
صرفاً توسط مقامات ذيربط ايمني و امنيتي صورت گرفته باشد تخلف محسوب نميگردد.
ماده  : 168در صورت تكرار تخلف مواد  113و  116توسط جايگاههاي اختصاصي عالوه بر اخذ غرامت مربوطه ،مراتب به
صالحديد منطقه به شوراي تأمين شهرستان يا مقامات قضائي براي تعيين سرپرست يا مدير موقت اعالم و تا
تعيين تكليف نهائي ،فعاليت روزانه جايگاه توسط نماينده منطقه به هزينه صاحب جايگاه و يا طرف قرارداد با
شركت ادامه مي يابد و مسئوليت امر از لحاظ گردش كار و غيره بر عهده امتناع كننده از خريد يا عرضه ميباشد.
تبصره  :در خصوص بهره برداران و پيمانكاران جايگاههاي شركتي ،عالوه بر اخذ غرامت مربوطه ،مطابق قرارداد فيمابين با
بهرهبردار يا پيمانكاران رفتار خواهد گرديد.

فصل چهاردهم  :ميله هاي اندازه گيري
ماده  : 169هر گونه دستكاري و يا مخدوش نمودن هر يك از ميله هاي اندازه گيري نفتكش ،تخلف محسوب و مالك
محاسبه ميزان فرآورده هاي مغاير كه در اثر دستكاري و يا مخدوش نمودن مورد سوءاستفاده قرارگرفته از تاريخ
آخرين گواهينامه اندازه گيري تا تاريخ كشف تخلف بوده كه ضمن سلب صالحيت ادامه فعاليت راننده بطور دائم
در ناوگان سوخت رساني ،غرامت در مرتبه اول معادل يك برابر نرخ فوب آخرين محموله حمل شده و در مرتبه
دوم معادل يك برابر نرخ فوب آخرين محموله حمل شده از متخلف/متخلفين اخذ و راننده و نفتكش نيز بطور دائم
صالحيت ادامه فعاليت در ناوگان سوخت رساني را نخواهند داشت.
تبصره  : 1ميزان كسر تحويل فرآورده به مصرف كننده و مجاري عرضه توسط ميله اندازه گيري دستكاري شده از تاريخ
آخرين اندازه گيري پس از بررسي محاسبه و در عمليات مجاري عرضه لحاظ و كارمزد مربوطه از حساب جايگاه
كسر و پيمانكار ضمن اخذ رضايت كتبي مكلف به پرداخت بهاي فرآورده محاسبه شده به مجاري عرضه و مصرف
كنندگان مي باشد.
تبصره  : 2اندازه گيري مجدد ميله اندازه گيري و اخذ گواهي مربوطه از واحد خدمات فني و مهندسي منطقه الزامي بوده و تا
تائيد مرجع ذيربط نفتكش متخلف حق ورود به انبارها را نخواهد داشت.
ماده  : 171رانندگان در صورت مشاهده و يا پيدا نمودن ميله اندازه گيري ديگر ،اجازه قراردادن آن را در نفتكش خود بدون
هماهنگي با واحدهاي ذيربط نداشته و مي بايست در اسرع وقت ميله مذكور را به مسئول حمل و نقل منطقه در
قبال رسيد تحويل نمايند كه در اينصورت مراتب تشويق كتبي راننده ضمن درج در پرونده به پيمانكار ابالغ و در
برنامه هاي ساالنه تشويقي رانندگان مورد توجه قرار خواهد گرفت.
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ماده  : 171كشف ميله اندازه گيري اضافي و مغاير با مشخصات ثبت شده در گواهينامه اندازه گيري تخلف محسوب و مبلغ
( )2303330333بيست ميليون ريال به ازاي هر ميله اندازه گيري اضافه و مغاير از متخلف/متخلفين غرامت
اخذ مي گردد.
تبصره  :در صورت كشف ميله اندازه گيري اضافي و منطبق با مشخصات ثبت شده در گواهينامه اندازه گيري ،پس از اخذ
گزارش و تائيد توسط واحدهاي ذيربط عملياتي و كنترل و نظارت منطقه ،ضمن ضبط ميله اندازه گيري اضافه ،به
راننده و پيمانكار مربوطه اخطاركتبي داده مي شود.
ماده  : 172در صورت مفقود شدن هر ميله اندازه گيري و عدم احراز هرگونه تخلف و با در نظر گرفتن علت موجه مفقودي
معادل قيمت روز هر ميله اندازه گيري و هزينه هاي مترتبه غرامت اخذ مي گردد.
تبصره  :در صورت عدم وجود داليل موجه (ارائه گزارش بموقع از سوي راننده و اطمينان از اين امر) و عدم گزارش مراجع
ذيربط محلي (نيروي انتظامي ،مراجع صالحه) در خصوص مفقود شدن ميله اندازه گيري ،تخلف عمدي محسوب
شده و وفق ماده  161با متخلف/متخلفين رفتار خواهد گرديد.
ماده  : 173هر گونه دستكاري غيرمجاز و يا مخدوش نمودن ميله اندازه گيري مخازن در مجاري عرضه و استفاده از آن براي
محاسبه ميزان فرآورده موجود در مخزن تخلف محسوب و از متخلف/متخلفين در مرتبه اول بابت هر ميله مبلغ
( )2303330333بيست ميليون ريال غرامت اخذ و در صورت احراز وجود كسري غيرمتعارف بنزين موتور ،ميزان
كسري غيرمجاز ماه مورد نظر موكول به پايان سال نگرديده و مي بايست غرامت مربوطه در همان ماه وفق ماده
 131محاسبه و وصول گردد.
ماده  : 174درصورت اطالع رسمي و بموقع پيمانكار/راننده/مسئولين مجاري عرضه به منطقه درخصوص چگونگي و عوامل
موثر در شكسته شدن ميله اندازه گيري و يا بروز هرگونه عيب كه منجر به عدم استفاده صحيح از ميله اندازه
گيري گردد ،در صورت عدم احراز تعمد از هرگونه دستكاري ،تغيير ،مخدوش نمودن و ، . . .غرامت معادل قيمت
روز ميله اندازه گيري و هزينه هاي مترتبه آن اخذ مي شود.

فصل پانزدهم  :تخلفات مربوط به جايگاه هاي مرزي
ماده  : 175عدم ثبت عمليات كنترل سوخت داخل باك وسائط نقليه خروجي از مرزهاي زميني كشور در سامانههاي نرم
افزاري ( مانند سامانه فروش مرزي( ) ) BSSو يا دفاتر عملياتي مورد تأييد شركت از سوي طرف قرارداد در
صورتيكه بر اساس موارد مشروحه ذيل اثبات شود تخلف محسوب مي شود :
 -1مغايرت تعداد وسائط نقليه خروجي اعالمي/استعالم شده از گمرك ،مرزباني ناجا يا ديگر مراجع با تعداد ثبت شده در
دفاتر عملياتي يا سامانه فروش مرزي (روزانه)
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 - 2گزارش دستگاه هاي كاشف مستقر در نقطه مرزي مبني بر مغايرت در ميزان موجودي واقعي سوخت داخل باك وسيله
نقليه خروجي از مرز با مقادير ثبت شده در مجوز سوخت همراه (صادره بر اساس اطالعات ثبت شده در دفاتر عملياتي يا
سامانه فروش مرزي())BSS
 - 5گزارش مستند نماينده رسمي اين شركت مستقر در ايستگاه هاي كنترل سوخت داخل باك يا تيم هاي بازرسي درون و
برون سازماني از تخلف احتمالي در عمليات اندازه گيري سوخت داخل باك وسيله نقليه خروجي از مرز
در صورت احراز تخلف برابر موارد ياد شده ،الزم است ابتدا ليتراژ محاسبه نشده به يكي از روش هاي زير احراز شود :
الف) در صورت وجود مستند تعداد خودروهاي اندازه گيري نشده ،حداكرر باك مجاز وسائط نقليه خارج شده (با استفاده از
اطالعات خودروهاي مشابه ثبت شده در دفاتر يا سامانه فروش مرزي درسنوات قبلي) مالك محاسبه قرار مي گيرد.
ب) در صورت عدم احراز تعداد خودروهاي اندازه گيري نشده ،حداكرر ليتراژ فروش روزانه آن نقطه مرزي در سنوات قبلي،
مبناي محاسبه قرار مي گيرد.
پس از احراز تخلف براي بار اول به ميزان ليتراژ محاسبه شده به دو برابر نرخ فوب ،غرامت محاسبه و اخذ مي شود ،براي
بار دوم به ميزان سه برابر نرخ فوب ،غرامت محاسبه و اخذ و براي بار سوم ضمن اخذ غرامت به ميزان چهار برابر نرخ فوب،
پرونده جهت اخذ مصوبه لغو قرارداد في مابين به هيأت مديره محترم شركت منعكس و عمليات بهرهبرداري از ايستگاه
كنترل سوخت داخل باك به بهره بردار صاحب صالحيت جديد واگذار خواهد شد.
تبصره  :در خصوص تخلف كاركنان شركت اعم از رسمي ،پيماني ،قراردادي و پيمانكاري وفق مواد  3و  6اين آيين نامه
اقدام مي شود.

فصل شانزدهم  :تخلفات مربوط به جايگاههاي  CNGو LPGو پيمانكاران توزيع گازمايع

مبحث اول  :تخلفات مربوط به جايگاههاي توزيع CNG
ماده  : 176چنانچه تخلفات مشروحه ذيل در جايگاههاي توزيع  CNGصورت گيرد ضمن رفع آثار تخلف ظرف مهلت
تعيين شده در هر بند ،غرامت براي مرتبه اول مبلغ ( )203330333دو ميليون ريال و در مرتبه هاي بعدي يك برابر به
مبلغ غرامت مرتبه قبلي اضافه و اخذ خواهد شد.
 -1فقدان و يا خرابي پوشش كانال هاي محل عبور لوله هاي فشار باال ( .حداكررظرف دو روز)
 -2وجود مواد و اشياء اضافي در كانالهاي محل عبور لوله هاي گاز علي الخصوص آب ،روغن و  . . .و عدم نظافت محوطه
جايگاه و غيره( .حداكرر ظرف يك روز)
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 -5عدم حضور تكنسين فني و آموزش ديده در ساعات اداري در جايگاه( .حداكررظرف سي روز)
 -2عدم نصب تابلو هشدار دهنده برابر ضوابط استاندارد( .حداكرر ظرف سه روز)
 -3اضافه و يا كسر نمودن وسائل بر روي تجهيزات جايگاه بدون هماهنگي با مسئولين ذيربط شركت( .حداكرر ظرف
سه روز)
 -1عدم تعبيه محل انتظار و تجهيزات مناسب جهت سرنشينان خودرو در جايگاه ( .حداكرر ظرف سه روز)
 -6عدم رعايت نظم و نوبت در سوختگيري خودروها وفق دستورالعمل هاي صادره كه منجربه اختالل در روند
سوختگيري گردد.
 -1فعال نبودن خشك كن گاز (دراير)( .حداكرر ظرف سه روز)
ماده  : 177چنانچه تخلفات مشروحه ذيل در جايگاههاي توزيع  CNGصورت گيرد ضمن رفع آثار تخلف ظرف حداكرر دو
هفته ،غرامت براي مرتبه اول مبلغ ( )303330333پنج ميليون ريال و در مرتبه هاي بعدي يك برابر به مبلغ غرامت
مرتبه قبلي اضافه و اخذ خواهد شد.
 -1عدم ارسال گزارشات خرابي هفتگي وفق دستورالعملهاي صادره به مناطق از سوي بهره برداران/مالكين.
 -2آماده بكار نبودن كليد هاي قطع اضطراري.
 -5عدم ارائه گواهينامه هاي معتبر از شركتهاي مجاز از جمله تست ارت ،شيرهاي اطمينان  ،F&G،كاليبراسيون ديسپنسرها و . .

 -2عدم عقد قرارداد نگهداشت و تعميرات با شركتهاي مجاز.
 -3عدم حضور اپراتورهاي آموزش ديده و داراي گواهينامه از سوي مراجع مورد تائيد شركت در جايگاه به تعداد كافي و
بصورت فعال و  22ساعته.
تبصره  :در هر صورت بهره برداري از جايگاه ميبايست با حضور اپراتور فعال آموزش ديده داراي گواهينامه معتبر متناسب با
تجهيزات منصوبه درجايگاه صورت پذيرد.
 -1از سرويس خارج نمودن غيرموجه برخي ازديسپنسرها.
ماده  : 178چنانچه تخلفات مشروحه ذيل درجايگاههاي توزيع  CNGصورت گيرد ضمن رفع آثار تخلف ظرف حداكرر دو
هفته غرامت براي مرتبه اول مبلغ ( )1303330333ده ميليون ريال و در مرتبه هاي بعدي يك برابر به مبلغ غرامت
مرتبه قبلي اضافه و اخذ خواهد شد.
 -1عدم انجام بازرسي بموقع مخازن ذخيره وفق دستورالعملهاي سازمان ملي استاندارد.
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 -2تعبيه و بهره برداري از هرگونه انشعاب غيرمجاز از گاز ورودي به جايگاه.
 -5عدم كنترل فشار خروجي از نازل ديسپنسرهاي  CNGدر محدوده مجاز (  123الي  233بار).
ماده  :179چنانچه تخلفات مشروحه ذيل در جايگاههاي توزيع  CNGصورت گيرد ضمن اخذ غرامت به مبلغ ()13303330333
يكصد ميليون ريال ،مراتب به منظور تعيين تكليف تخلف ارتكابي و ادامه كار جايگاه به مراجع ذيربط
اعالم مي گردد.
 -1اعمال تغييرات در نرم افزارهاي مرتبط با كميّت فرآورده.
 -2دستكاري در ايستگاه ميترينگ متعلق به شركت ملي گاز ،مستقيم و يا غيرمستقيم.
 -5هرگونه دستكاري ديسپنسر مستقيم و يا غيرمستقيم به ازاي هرنازل.
تبصره  :در صورتي كه جايگاه توسط بهره بردار اداره مي گردد عالوه بر اخذ غرامت ،مراتب به مديريت طرح  CNGمنعكس
تا در خصوص تعليق مجوز صادره و يا محدود نمودن آن حسب تصميمات كميته ارزيابي شركتهاي متقاضي
بهره برداري اتخاذ تصميم گردد.
ماده  : 181ورود و سوختگيري خودروها با سرنشين در جايگاههاي توزيع  CNGممنوع بوده و براي مرتبه اول مبلغ
( )1303330333ده ميليون ريال و در مرتبه هاي بعدي يك برابر به مبلغ غرامت مرتبه قبلي اضافه و از طرف قرارداد
اخذ گردد.
ماده  : 181بسته بودن در صندوق عقب خودروها و عدم بازديد و رويت مخزن خودرو قبل از سوخت گيري در جايگاههاي
توزيع  CNGممنوع بوده و براي مرتبه اول مبلغ ( )1303330333ده ميليون ريال و در مرتبه هاي بعدي يك برابر به
مبلغ غرامت مرتبه قبلي اضافه و از طرف قرارداد اخذ گردد.
ماده  : 182فقدان و نقص در سيستم تشخيص و اعالم خطر نشت گاز ( )F&Gدر جايگاههاي  CNGتخلف محسوب و براي
مرتبه اول ضمن اخذ مبلغ ( )1303330333پانزده ميليون ريال غرامت ،ميبايست ظرف مهلت ( 3پنج) روز از تاريخ
تخلف اقدام به رفع نقص نموده و در صورت عدم اقدام ضمن ارائه مهلت  3روز ديگر ،مبلغ غرامت به دو برابر
افزايش يافته و در صورت عدم اقدام طي مهلت دوم ،جايگاه تعطيل مي گردد.
ماده  : 183در صورت نشتي گاز از كليه اتصاالت ،تجهيزات و لوله كشي ها در جايگاههاي توزيع  CNGضمن اخذ مبلغ
( )2303330333بيست ميليون ريال غرامت ،فعاليت جايگاه موقتاً تا رفع فوري نقص ،متوقف مي گردد.
ماده  : 184درصورت اثبات قصور و يا تقصير (به تشخيص كارشناسان ذيربط شركت) در حفظ و نگهداري تجهيزات اماني
منصوبه از سوي شركت (يارانه اي) ،از جمله عدم انجام بموقع تعميرات اساسي و دوره اي ،عدم استفاده از روغن با
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مشخصات فني پيشنهادي سازنده كمپرسور و قطعات غير استاندارد و  . . .غرامت مطابق برآورد كارشناس مربوطه
اخذ خواهد شد.
تبصره  :در صورتي كه جايگاه توسط بهره بردار اداره مي گردد عالوه بر اخذ غرامت موارد به مديريت  CNGمنعكس تا در
خصوص تعليق مجوز صادره و يا محدود نمودن آن حسب مورد در كميته ارزيابي شركتهاي متقاضي بهره برداري
اتخاذ تصميم گردد.
ماده  : 185مغايرت ناشي از فعل و يا ترك فعل در مقادير گاز ورودي برابر ميزان مندرج در قبض صادره توسط شركت ملي
گاز و مقادير خروجي ثبت شده در ديسپنسرها بيش از حد مجاز تعريف شده (از مديريت  CNGاستعالم گردد)،
درصورت اثبات تخلف به تشخيص كارشناسان  CNGتخلف محسوب و در مرتبه اول غرامت معادل دو برابر ميزان
مغايرت مقادير مندرج در قبض و ديسپنسر به نرخ هر متر مكعب فروش و در مرتبه دوم به بعد يك برابر به مرتبه
غرامت قبلي اضافه و متخلف/متخلفين اخذ مي گردد.
ماده  : 186تحويل گاز به خودروهاي غيرمجاز و يا فاقد مجوز سوختگيري ممنوع بوده و با ارائه گزارش پس از اثبات تخلف
به تشخيص كميته منطقه به ازاي هر خودرو مبلغ پانصد هزار ريال از طرف قرارداد غرامت اخذ مي گردد.
ماده  : 187دريافت هرگونه وجه اضافي از بابت فروش فرآورده  CNGتخلف محسوب و به ازاي هر خودرو مبلغ ()3330333
پانصد هزار ريال از متخلف/متخلفين غرامت اخذ و در مرتبه هاي بعدي يك برابر به مبلغ غرامت مرتبه قبلي
اضافه و اخذ مي گردد .
تبصره  : 1چنانچه متخلف/متخلفين از كاركنان طرف قرارداد شركت ملي پخش باشند ،عالوه بر اخذ غرامت پرونده به
مديريت منابع انساني جهت تعيين تكليف احاله مي گردد.
تبصره  : 2درصورتيكه جايگاه توسط بهره بردار اداره مي گردد ،عالوه بر اخذ غرامت ،مراتب به مديريت  CNGمنعكس تا در
خصوص تعليق مجوز صادره و يا محدود نمودن آن حسب مورد در كميته ارزيابي شركتهاي متقاضي بهره برداري
اتخاذ تصميم گردد.
ماده  : 188در صورت استنكاف مالكين/بهره برداران جايگاههاي تك منظوره توزيع  CNGاز پرداخت غرامتهاي خود،
غرامت از محل تضامين و مطالبات كسر و در غير اينصورت مراتب مطابق ماده  2اين آئين نامه اقدام ميگردد.
ماده  : 189تنظيم هر نوع قرارداد مبني بر فروش و يا واگذاري بهره برداري از جايگاه توزيع  CNGبدون اطالع شركت به
اشخاص ثالث اعم از مجاز يا غيرمجاز توسط بهره برداران تخلف محسوب ،عالوه بر اخذ غرامت به مبلغ
( )13303330333يكصد ميليون ريال ،متخلف/متخلفين موظف به رفع آثارتخلف (ابطال قرارداد مورد نظر با شخص
ثالث) مي باشد.
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تبصره  :در صورتيكه متخلف/متخلفين شركت بهره بردار باشد ،الزم است مراتب به مديريت  CNGمنعكس تا در خصوص
تعليق مجوز صادره و يا محدود نمودن آن حسب مورد در كميته ارزيابي شركتهاي متقاضي بهره برداري اتخاذ
تصميم گردد.
ماده  : 191چنانچه شركت هاي مجاز بهره بردار اقدام به انعقاد قرارداد فراتر از ظرفيت مجاز جهت اداره و بهره برداري از
جايگاههاي توزيع  CNGنمايند ،عالوه بر پرداخت غرامت به مبلغ ( )13303330333يكصد ميليون ريال مراتب به
مديريت  CNGمنعكس تا در خصوص تعليق مجوز صادره و يا محدود نمودن آن حسب مورد در كميته ارزيابي
شركتهاي متقاضي بهره برداري اتخاذ تصميم گردد.
ماده  : 191تعطيلي جايگاه توزيع  CNGبدون علت موجه تخلف محسوب و به ازاي هرمرتبه مبلغ يكصد ميليون ريال
غرامت اخذ مي گردد.
تبصره  :عدم پرداخت قبوض آب ،برق ،گاز ،تلفن و  . . .جزء موارد تعطيلي موجه جايگاه محسوب نمي گردد.
ماده  : 192مفاد و مندرجات آئين نامه تعيين صالحيت شركتهاي متقاضي بهره برداري از جايگاههاي توزيع  CNGو پايش
شركتهاي مجاز تسري به فصل پانزدهم اين آئين نامه خواهد داشت و براي شركتهاي بهره بردار و مراجع ذيربط
الزم االتباع مي باشد.
مبحث دوم  :تخلفات مربوط به جايگاههاي توزيع LPG
ماده  : 193چنانچه تخلفات مشروحه ذيل درجايگاههاي توزيع  LPGصورت گيرد ضمن رفع آثار تخلف ظرف مهلت تعيين
شده در هر بند ،غرامت براي مرتبه اول مبلغ ( )303330333پنج ميليون ريال و در مرتبه هاي بعدي يك برابر به مبلغ
غرامت مرتبه قبلي اضافه و اخذ خواهد شد.
 -1عدم نصب تابلو هشدار دهنده برابر ضوابط استاندارد( .حداكرر ظرف سه روز)
 -2اضافه و يا كسر نمودن وسائل بر روي تجهيزات جايگاه بدون هماهنگي با مسئولين ذيربط شركت( .حداكرر ظرف
سه روز)
 -5عدم تعبيه محل انتظار و تجهيزات مناسب جهت سرنشينان خودرو درجايگاه ( .حداكرر ظرف سه روز)
 -2دستكاري در سيستم حفاظت الكترونيك ( .حداكررظرف يك روز)
 -3عدم رعايت نظم و نوبت در سوختگيري خودروها كه منجر به اختالل در روند سوختگيري گردد.
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ماده  : 194چنانچه تخلفات مشروحه ذيل در جايگاههاي توزيع  LPGصورت گيرد ضمن رفع آثار تخلف ظرف حداكرر دو
هفته غرامت براي مرتبه اول مبلغ ( )1303330333ده ميليون ريال و در مرتبه هاي بعدي يك برابر به مبلغ غرامت
مرتبه قبلي اضافه و اخذ خواهد شد.
 -1آماده بكار نبودن كليدهاي قطع اضطراري جايگاه.
 -2عدم شارژ باطري ذخيره برد ديسپنسركه منجر به قطع و وصل شاسي ديسپنسر و اختالل در شماره انداز گردد.
 -5عدم ارائه گواهي از شركتهاي مجاز تست ارت بصورت شش ماهه.
 -2فعال نبودن سيستم اعالم خطر نشت ياب گاز در جايگاه هاي  LPGداراي مخزن زيرزميني منصوبه درتانك پيت.
 -3هرگونه دستكاري ديسپنسر (هرمورد).
ماده  : 195ورود و سوختگيري خودروها با سرنشين در جايگاههاي توزيع گاز  LPGممنوع بوده و براي مرتبه اول مبلغ
( )1303330333ده ميليون ريال و در مرتبه هاي بعدي يك برابر به مبلغ غرامت مرتبه قبلي اضافه خواهد شد.
ماده  : 196بسته بودن در صندوق عقب خودروها هنگام سوختگيري در جايگاههاي توزيع گاز  LPGممنوع بوده و براي
مرتبه اول مبلغ ( )1303330333ده ميليون ريال و در مرتبههاي بعدي يك برابر به مبلغ غرامت مرتبه قبلي اضافه
خواهد شد.
ماده  : 197فقدان و نقص در سيستم تشخيص و اعالم خطر نشت گاز ( )F&Gدر جايگاههاي  LPGتخلف محسوب و براي
مرتبه اول ضمن اخذ مبلغ پانزده ميليون ريال غرامت ميبايست ظرف مهلت ( 3پنج) روز از تاريخ تخلف اقدام به
رفع نقص نموده و در صورت عدم اقدام ضمن ارائه مهلت  3روز ديگر ،مبلغ غرامت به دو برابر افزايش يافته و در
صورت عدم اقدام طي مهلت دوم ،جايگاه تعطيل مي گردد.
ماده  : 198در صورت نشتي گاز از كليه اتصاالت ،تجهيزات و لوله كشي ها در جايگاههاي توزيع گاز  LPGضمن اخذ مبلغ
بيست ميليون ريال غرامت ،فعاليت جايگاه تا رفع نقص متوقف ميگردد.
ماده  : 199عدم كاليبراسيون ادوات ابزار دقيق تجهيزات (ديسپنسرها ،شيرهاي اطمينان و غيره) بر اساس برنامه زمانبندي
ارائه شده از سوي سازنده تجهيزات تخلف محسوب و در مرتبه اول غرامت معادل دو برابر هزينه كاليبراسيون
تجهيزات به ازاي هر  3روز و در مرتبه دوم دو برابر غرامت مرتبه قبلي و در مرتبه هاي بعدي بصورت تصاعدي
محاسبه و از متخلف/متخلفين اخذ مي گردد.
ماده  : 211عدم حضور اپراتورهاي آموزش ديده و داراي گواهينامه از سوي مراجع مورد تائيد شركت در جايگاه به تعداد
كافي و بصورت فعال و  22ساعته تخلف محسوب و در مرتبه اول غرامت معادل  3برابر دستمزد روزانه يك اپراتور
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آموزش ديده به ازاي هر نفر روز و در مرتبه دوم دو برابر غرامت مرتبه قبلي و در مرتبه هاي بعدي بصورت
تصاعدي محاسبه و از متخلف/متخلفين اخذ مي گردد.
ماده  : 211از سرويس خارج نمودن غيرموجه برخي از ديسپنسرها در مرتبه اول غرامت معادل  3برابر دستمزد روزانه يك
اپراتور آموزش ديده به ازاي هر نفر روز و در مرتبه دوم دو برابر غرامت مرتبه قبلي و در مرتبه هاي بعدي بصورت
تصاعدي محاسبه و از متخلف/متخلفين اخذ مي گردد.
ماده  : 212تحويل گاز به خودروهاي غيرمجاز و يا فاقد مجوز سوختگيري ممنوع بوده و با ارائه گزارش پس از اثبات تخلف
به تشخيص كميته منطقه به ازاي هر خودرو مبلغ پانصد هزار ريال از طرف قرارداد غرامت اخذ مي گردد.
ماده  : 213دريافت هرگونه وجه اضافي از بابت فروش فرآورده  LPGتخلف محسوب و به ازاي هر خودرو مبلغ پانصد هزار
ريال از متخلف/متخلفين غرامت اخذ و در مرتبه هاي بعدي يك برابر به مبلغ غرامت مرتبه قبلي اضافه و
اخذ مي گردد.
تبصره  : 1چنانچه متخلف/متخلفين از كاركنان طرف قرارداد شركت ملي پخش باشند عالوه براخذ غرامت پرونده به مديريت
منابع انساني جهت تعيين تكليف احاله مي گردد.
تبصره  : 2در صورت اداره جايگاه توسط بهره بردار عالوه بر اخذ غرامت ،موارد به مديريت ذيربط منعكس تا در خصوص
تعليق مجوز صادره و يا محدود نمودن آن حسب مورد در كميته ارزيابي شركتهاي متقاضي بهره برداري اتخاذ
تصميم گردد.
ماده  : 214در صورت استنكاف جايگاههاي  LPGاز پرداخت غرامتهاي خود ،غرامت از محل تضامين و مطالبات كسر و در
غير اينصورت مراتب مطابق ماده  2اين آئين نامه اقدام مي گردد.
ماده  : 215تنظيم هر نوع قرارداد مبني برفروش و يا واگذاري بهره برداري از جايگاه  LPGبدون اطالع شركت به اشخاص
ثالث اعم از مجاز يا غيرمجاز توسط بهره برداران تخلف محسوب ،عالوه براخذ غرامت به مبلغ ( )13303330333يكصد
ميليون ريال متخلف/متخلفين موظف به رفع آثارتخلف (ابطال قرارداد مورد نظر با شخص ثالث) مي باشد.
تبصره  :در صورتيكه متخلف/متخلفين شركت بهره بردار باشد الزم است مراتب به مديريت ذيربط منعكس تا در خصوص
تعليق مجوز صادره و يا محدود نمودن آن حسب مورد در كميته ارزيابي شركتهاي متقاضي بهره برداري اتخاذ
تصميم گردد.
ماده  : 216چنانچه شركت هاي مجاز بهره بردار اقدام به انعقاد قرارداد فراتر از ظرفيت مجاز جهت اداره و بهره برداري از
جايگاههاي  LPGنمايند ،عالوه بر پرداخت غرامت به مبلغ ( )13303330333يكصد ميليون ريال پرونده آن به
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مديريت ذيربط منعكس تا در خصوص تعليق مجوز صادره و يا محدود نمودن آن حسب مورد در كميته ارزيابي
شركتهاي متقاضي بهره برداري اتخاذ تصميم گردد.
ماده  : 217هرگونه مغايرت در مقادير گاز مايع تحويلي به جايگاه با مقادير گاز مايع عرضه شاده تخلاف محساوب ،عاالوه
براخذ بهاي فرآورده ،غرامت معادل مبلغ بهاي هر واحد فروش فرآورده محاسبه و اخذ مي گردد.
تبصره  :غرامت مشمول تكرار مرتبه در محاسبه غرامت نخواهد بود.
مبحث سوم  :تخلفات شركتهاي موزع گاز مايع و شركتهاي تحت پوشش اصلي
ماده  : 218توزيع گاز مايع به صورت بالك از سوي شركتهاي موزع بدون مجوز تخلف محسوب و ضمن اخذ مابه التفاوت نرخ
سيلندري با بالك (در صورت وجود) ،در مرتبه اول اخذ يك برابر بهاي گاز مايع به باالترين نرخ رسمي فروش بنا به
تشخيص شركت و در مرتبه هاي بعدي يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و از متخلف/متخلفين غرامت اخذ مي گردد.
ماده  : 219هرگونه عرضه گاز مايع بصورت سيلندري در محدوده تأسيسات اصلي و فرعي به غير از عاملين توزيع تخلف
محسوب و در مرتبه اول مبلغ ده ميليون ريال غرامت و در مرتبه هاي بعدي يك برابر به مبلغ غرامت قبلي اضافه
و از متخلف/متخلفين اخذ گردد.
ماده  : 211عرضه گاز مايع در تاسيسات اصلي و فرعي به خودروها بصورت مستقيم تخلف محسوب و غرامت در مرتبه اول
مبلغ ده ميليون ريال و در مرتبه هاي بعدي يك برابر به مبلغ غرامت قبلي اضافه و از متخلف/متخلفين
اخذ مي گردد.
ماده  : 211دريافت و نگهداري گاز مايع در مخازن ثابت و متحرك بصورت غيرمجاز در تاسيسات اصلي و فرعي و بدون اطالع
شركت تخلف محسوب و غرامت در مرتبه اول به ميزان موجودي غيرمجاز در مخازن معادل يك برابر نرخ سيلندر
و در مرتبه هاي بعدي يك برابر به مرتبه غرامت قبلي اضافه و از متخلف/متخلفين اخذ مي گردد.
ماده  : 212شركتهاي موزع گاز مايع موظفند با انجام بازديدهاي ادواري ،رعايت مقررات ايمني و فني مندرج در استاندارد
 121سازمان ملي استاندارد و روشها و دستورالعملهاي شركت ،تاسيسات تحت پوشش و طرف قرارداد خود را
كنترل نموده و در صورت وجود عدم انطباق ،مراتب را به منطقه مربوطه گزارش نمايند و در صورت بازديد بازرسان
شركت و مشاهده عدم انطباق ،تخلف محسوب و از متخلف/متخلفين در مرتبه اول از پنج ميليون تا پنجاه ميليون
ريال غرامت و در مرتبه هاي بعدي دو برابر به مبلغ غرامت مرتبه قبلي اضافه و اخذ مي گردد.
ماده  : 213عدم متابعت شركتهاي موزع از سهميه هاي تعيين شده جهت توزيع گاز درتاسيسات زيرمجموعه خود تخلف
محسوب و از متخلف/متخلفين در مرتبه اول غرامت به ميزان بيست تا پنجاه ميليون ريال و در مرتبه دوم به بعد
يك برابر به مبلغ مرتبه قبلي اضافه و غرامت محاسبه و از متخلف/متخلفين اخذ مي گردد.
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ماده  : 214جابجائي سهميه تخصيصي شركت هاي موزع و يا زير مجموعه آنها به ساير شركتها و تاسيسات ديگر ،تخلف
محسوب و از متخلف/متخلفين به ميزان فرآورده جابجا شده به يك برابر نرخ فوب غرامت اخذ خواهد گرديد.
ماده  : 215ارسال گاز مايع توسط شركتهاي موزع به تاسيسات تحت پوشش مستلزم انعقاد قرارداد بوده و در غير اينصورت
تخلف محسوب و به ميزان فرآورده ارسال شده به نرخ فوب غرامت از متخلف/متخلفين اخذ مي گردد.
ماده  : 216ورود و وجود سيلندر شركتهاي غير طرف قرارداد در هر تاسيسات بعنوان شارژ غير مجاز تلقي و ازطرف قرارداد
غرامت براي مرتبه اول از بيست تاپنجاه ميليون ريال و در مرتبه هاي بعدي يك برابر به مبلغ مرتبه قبلي اضافه و
از متخلف/متخلفين اخذ ميگردد و همچنين فعاليت آنها نيز براي مدت شش ماه وفق رأي كميته مناطق دائر بر
تعيين شروع زمان تعطيلي تاسيسات متوقف مي گردد .در مدت زمان تعطيلي تاسيسات ،شركتهاي موزع موظف
به تأمين گاز مايع مورد نياز مصرف كنندگان از طريق ديگر تاسيسات خود و يا انتقال سيلندر به محل مصرف
خواهند بود.
ماده  : 217رعايت استاندارد ملي  121جهت انجام تست نشتي سيلندرهاي گاز مايع درتاسيسات سيلندر پركني الزامي
است ،در غير اينصورت تخلف محسوب و غرامت به مبلغ يكصد ميليون ريال اخذ و موظف به ساخت ،نصب و
استفاده از تجهيزات حداكرر ظرف مدت يك ماه خواهند بود و تا زمان ايجاد امكانات مورد نظر با ابالغ كتبي،
تاسيسات تعطيل و شركتهاي موزع م وظف به تامين گاز مايع مورد نياز مصرف كنندگان از طريق ديگر تاسيسات
خود مي باشند.
تبصره  :تشخيص نشتي در سيلندرهاي گازمايع بعد از شارژ در محل اتصاالت از طريق غوطه وري در آب و يا استفاده از
محلول آب و صابون ضروري است.
ماده  : 218شركتهاي موزع مكلف به تعبيه يك نوع شير و يك رنگ براي سيلندر هاي خود بوده و در غير اينصورت تخلف
محسوب و به ازاي هر سيلندر غير مجاز مبلغ ده ميليون ريال از متخلف/متخلفين غرامت اخذ ميگردد.
تبصره  : 1درصورت استفاده از شير غيراستاندارد غرامت به ده برابر افزايش مي يابد.
تبصره  : 2شركتهاي موزع مكلف به جمع آوري سيلندرهاي غيرمجاز از تاسيسات و تحويل به شركت صاحب سيلندر بهمراه
صورتمجلس و ارائه آن به شركت مي باشند.
ماده  : 219شركتهائي كه مرتكب كم فروشي و گرانفروشي گاز مايع سيلندري در احجام مختلف شوند به اداره صنعت،
معدن و تجارت استان ،سازمان بازرسي و نظارت و مراجع صالحه معرفي مي گردند.
ماده  : 221تحويل گازمايع بالك به مصرف كنندگان داراي تجهيزات ذخيره سازي غيراستاندارد و يا بدون مجوز تخلف
محسوب و از متخلف/متخلفين به ميزان حجم بالك غيرمجاز به نرخ فوب غرامت اخذ و مراتب توسط منطقه به
مراجع صالحه به منظورجمع آوري و جلوگيري از بروز سانحه اعالم مي گردد.
صفحه  46از 11

ماده  : 221اقدام به ايجاد نمايندگي توزيع بصورت غير مجاز و توزيع سيلندر شركتهائي كه قبالً در آن منطقه حضور نداشته
اند ،تخلف محسوب و مراتب طي گزارش تكميلي به مراجع صالحه ارجاع ميگردد.
ماده  : 222شارژ سيلندرهاي  11كيلوئي توسط تاسيسات  2كيلوئي تخلف محسوب و از متخلف/متخلفين براي مرتبه اول
غرامت به مبلغ ( )1303330333ده ميليون ريال و در مرتبه هاي بعدي يك برابر به مبلغ مرتبه قبلي اضافه و
اخذ مي گردد .

فصل هفدهم  :تخلفات عمومي
مبحث اول  :تخلفات عمومي نفتكشها و شناورها ( باك  ،جاسازي  ،ته كشي و ) ...
ماده  : 223ايجاد هرگونه مخزن بعنوان باك نفتكش يا شناور (به غير از باك استاندارد كه توسط كارخانه سازنده نصب
ميگردد) در حكم دستكاري در باك قلمداد و در مرتبه اول به پيمانكاران حمل و نقل اخطار براي جمع آوري باك
غير استاندارد ابالغ و در مرتبه دوم مبلغ ( )1303330333ده ميليون ريال غرامت اخذ و در مرتبه سوم از ورود
نفتكش/شناور به تأسيسات شركت ممانعت مي شود.
تبصره  :فك باك غيراستاندارد و نصب باك استاندارد و تائيدآن توسط مراجع ذيربط الزامي مي باشد.
ماده  : 224ته كشي نفتكش توسط راننده ،كمك راننده يا عوامل و مسئولين تخليه و بارگيري مجاري عرضه كه بمنظور
استفاده در خودرو حامل سوخت ،ظرف مجزا و يا غيره صورت گيرد تخلف محسوب و به ميزان برداشت فرآورده،
يك برابر نرخ فوب از متخلف/متخلفين غرامت اخذ مي گردد.
ماده  : 225انتقال فرآورده ازمخزن نفتكش/شناور به باك يا ظرف و همچنين از باك نفتكش/شناور به مخزن يا ظرف با هر
وسيله (شيلنگ ،پمپ و  ). . .و به هر ميزان ،تخلف محسوب و به ميزان فرآورده انتقال داده شده ،يك برابر نرخ
فوب از متخلف/متخلفين غرامت اخذ مي گردد.
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ماده  : 226حمل فرآورده هاي نفتي با بارنامه و يا مجوز جعلي و يا غيرمجاز ،پالك جعلي و يا غيرمجاز به هر شكل و صورتي
تخلف محسوب ،ضمن اخذ غرامت معادل ميزان فرآورده حمل شده به نرخ فوب از متخلف/متخلفين ،راننده براي
هميشه صالحيت ادامه فعاليت در ناوگان سوخت رساني را نخواهد داشت و مراتب به مراجع صالحه
منعكس مي گردد.
تبصره  :كليه پالك هاي نفتكش مي بايست پرچ شده باشد ،در غير اينصورت در مرتبه اول وفق همين ماده غرامت اخذ و
راننده بمدت شش ماه صالحيت ادامه فعاليت در ناوگان سوخت رساني را نخواهد داشت و در مرتبه دوم ضمن اخذ
غرامت راننده براي هميشه صالحيت ادامه فعاليت در ناوگان سوخت رساني را نخواهد داشت.
ماده  : 227نگهداري و حمل چهار فرآورده نفتي اصلي در ظروف توسط نفتكش تخلف محسوب و از متخلف/متخلفين به
ميزان ليتراژ تخلف به نرخ فوب غرامت اخذ مي شود.
ماده  : 228جا سازي ،الحاق وسايل و تجهيزات در مخزن و باك و يا تعبيه شير اتوماتيك بادي و يا الكترونيك (پنوماتيك) و
يا تعبيه شيلنگ و يا لوله مخفي به هر شكل تخلف محسوب در مرتبه اول ضمن اخذ مبلغ پانصد ميليون ريال
غرامت ،راننده براي هميشه صالحيت ادامه فعاليت در ناوگان سوخت رساني را نخواهد داشت و تخلفات منطبق با
موارد مندرج در اين آئين نامه نيزمورد بررسي واقع و غرامت مربوطه محاسبه و از متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
ماده  : 229فك ،امحاء و هرگونه دستكاري ،تعويض ،تغيير در تجهيزات ،ادوات اندازه گيري ،مخزن ،كشنده نفتكش تخلف
محسوب و ضمن برخورد با تخلفات منطبق با مواد مندرج در اين آئين نامه مي بايست تائيديه گواهي نامه اندازه
گيري از واحد مهندسي تجديد گردد.
ماده  : 231تحويل سوخت به خودروها/شناورهاي داراي مخزن جاسازي شده ممنوع و ميبايست موضوع به مراجع صالحه
منعكس گردد.
ماده  : 231جعل ،دستكاري و يا مخدوش نمودن مشخصات مندرج در مدارك شناورها كه مربوط به برآورد ميزان سوخت
مصرفي بوده (ظرفيت ،توان ،قدرت موتور و  ). . .و ارائه اين مدارك كه داراي سهميه غير واقعي مي باشد در حكم
سوء استفاده تلقي و ضمن انعكاس موضوع به مراجع صالحه جهت تعيين تكليف تخلف از نظر جنبه عمومي ،از
متخلف/متخلفين مبلغ ( )1303330333ده ميليون ريال غرامت اخذ و در صورت تكرار يك برابر به مبلغ غرامت مرتبه
قبلي اضافه و اخذ ميگردد.
تبصره  :در صورت دريافت سوخت اضافي با مدارك غير واقعي ،در مرتبه اول عالوه برغرامت مندرج در اين ماده ،به ميزان
ليتراژ مابه التفاوت سوخت اضافي دريافت ي به يك برابر نرخ فوب و در مرتبه دوم به بعد يك برابر به مرتبه قبلي
اضافه و پس از محاسبه غرامت اخذمي گردد.
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ماده  : 232مالك شناور موظف به كنترل تمامي اسناد صادره مربوط به شناور متعلق به خود با مشخصات فيزيكي آن بوده و
در صورت اثبات هرگونه مغايرت درظرفيت ،توان ،قدرت موتور و  . . .مندرج در اسناد و مدارك شناور و دريافت
سوخت اضافي از اين طريق ،ضمن انعكاس موضوع به مراجع صالحه جهت شناسايي فرد يا افراديكه مسبب ايجاد
مغايرت و تعيين تكليف تخلف از نظر جنبه عمومي ،ازمتخلف/متخلفين در مرتبه اول به ميزان ليتراژ مابه التفاوت
سوخت اضافي دريافتي به يك برابر نرخ فوب و در مرتبه دوم به بعد يك برابر به مرتبه قبلي اضافه و پس از
محاسبه غرامت اخذ و از تحويل سوخت به متخلف به مدت سه ماه ممانعت بعمل خواهد آمد.
ماده  : 233سوخت رساني به شناورهاي ايراني (صيادي ،صفاري ،باري و  ) . . .مي بايست مطابق دستورالعمل هاي صادره
شركت در جهت فعاليت مرتبط با شناور انجام گيرد و خارج از حيطه فعاليت تعيين شده تخلف محسوب و از
متخلف/متخلفين به ميزان تخلف به نرخ فوب غرامت اخذ مي گردد.
تبصره  :شركت هاي بانكرينگ موظفند پس از دريافت محموله هاي سوخت و تائيد ماهيت آن در قالب اسناد مربته و تائيد
گمرك و مراجع ذيربط در محل هاي مدنظر شركت به سوخت رساني اقدام نمايند ،در غير اينصورت تخلف
محسوب و از متخلف/متخلفين براساس قراردادهاي بانكرينك خسارت اخذ خواهد شد.
ماده  : 234عدم تحويل بهموقع محموله در مقصد ،در صورت عدم اطالع بموقع و عدم ارائه دالئل و اسناد موجه ،مشروط به
عدم تغيير در كميت و كيفيت فرآورده و سالم بودن پلمبها و عدم اختالل در روند سوخت رساني و عدم بروز
خسارت به نقطه مصرف ،در مرتبه اول اخطار كتبي و از مرتبه دوم به بعد معادل دو برابر نرخ كرايه حمل از
پيمانكار غرامت اخذ مي شود .
ماده  : 235ارتكاب هرگونه فعل يا ترك فعل ارادي كه موجب اخالل در سوخترساني به هر نحو ممكن از قبيل عدم تأمين
و اعزام نفتكش در برنامه هاي تداركاتي ابالغي و يا خروج نفتكش از ناوگان سوخترساني بدون هماهنگي با
مسئولين ذيربط شود و اين امر باعث ايجاد خلل و وقفه در امر سوخترساني ،توزيع و عرضه فرآوردههاي نفتي
گردد ،تخلف محسوب و ضمن سلب صالحيت ادامه فعاليت راننده و نفتكش بطور دائم در ناوگان سوخترساني؛
طرح لغو/فسخ قرارداد پيمانكار اعم از شخص حقيقي يا حقوقي (شركت حمل و نقل) بدون مراجعه به مراجع
ذيصالح ،از طريق كميته منطقه به هيئت مديره شركت ارجاع ميگردد.
ماده  : 236حمل فرآورده با راننده غيرمجاز و يا عدم انطباق حامل فرآورده با بارنامه تخلف محسوب و در مرتبه اول راننده
به مدت سه ماه و درمرتبه دوم شش ماه و در مرتبه سوم بطور دائم صالحيت ادامه فعاليت در ناوگان سوخت
رساني را نخواهد داشت.
ماده  : 237پيمانكار حمل مكلف است در زمان تغيير راننده و جذب نفتكش جديد ،كليه پلمبها ،ميله اندازه گيري و
تجهيزات منصوبه نفتكش را بررسي و در صورت وجود هرگونه مغايرت ،مراتب را به مسئولين شركت اطالع دهد.
بديهي است كليه مسئوليت هاي مربوط به تخلفات بعد از تحويل و تحول به عهده پيمانكار حمل مي باشد.
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ماده  : 238در كليه مواد اين آئين نامه هرگاه راننده متخلف مالك نفتكش نيز باشد ،درصورت سلب ادامه فعاليت راننده
نفتكش در ناوگان سوخت رساني ،نفتكش نيز در همان مرحله بطور دائم صالحيت ادامه فعاليت در ناوگان سوخت
رساني را نخواهد داشت.
مبحث دوم  :تخلفات عمومي مربوط به مجاري عرضه
ماده  : 239مالكين مجاري عرضه و عوامل آنها مكلفند در تمام ساعات شبانه روز و يا در زمان فعاليت تعييني ،كليه دفاتر،
وسائل و پيمانه هاي مجاري عرضه را در اختيار بازرسان و نمايندگان شركت قرارداده و متعهد به اجراي دستورات
آنان در ارتباط با امور جايگاه و فروشندگي مي باشند و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مينمايند و در صورت
عدم اجراي هريك از موارد مذكور ،در مرتبه اول اخطار كتبي و در مرتبه دوم به بعد به ميزان كارمزد فروش روز
ماقبل تخلف ،غرامت از متخلف/متخلفين اخذ ميگردد.
تبصره  :احراز هويت بازرسان و نمايندگان شركت در حدود شرح وظايف محوله با ارائه كارت شناسايي و يا حكم
مأموريت مي باشد.
ماده  : 241موارد مندرج در ذيل اين ماده شامل تخلفات كليه مجاري عرضه فرآورده هاي نفتي مايع و گاز بوده و در صورت
تخلف در مرتبه اول مبلغ ( )303330333پنج ميليون ريال و در مرتبه هاي بعدي يك برابر به مبلغ غرامت مرتبه قبلي
اضافه و از متخلف/متخلفين غرامت اخذ خواهد گرديد.
 -1عدم نگارش و يا عدم ثبت صحيح و منطبق با واقع دفاتر عملياتي روزانه مجاري عرضه وفق دستورالعملهاي شركت به ازاي بازديد
هردهه.
 -2عدم تأمين روشنائي محل تحويل فرآورده مايع و گاز و اطاق كمپرسور.
 -5عدم رعايت مقررات نگهداشت از سيستم ارتينگ جايگاه ،نفتكش ،مخازن ،محل تخليه و  . . .مطابق استاندارد.
 -2استفاده از شيلنگها و نازلهاي معيوب و عدم درج مشخصات فني بر روي آنها (به ازاي هر شيلنگ ونازل).
 -3فقدان و يا عدم شارژ هر كپسول آتش نشاني به تعداد كافي (به ازاي هركپسول).
 -1استفاده از افراد متفرقه و يا فاقد گواهي نامه آموزشي و يا داراي صغر سن بعنوان تلمبه چي و يا اپراتور در مرتبه اول
اخطار كتبي و در مرتبه دوم ضمن اخذ غرامت به مبلغ ( )303330333پنج ميليون ريال به ازاي هرنفر ،مراتب به مراجع ذيربط محلي
(اداره كار ،بيمه ،گذرنامه و اتباع امور بيگانه و  ). . .بصورت رسمي اعالم خواهد گرديد.
ماده  : 241فقدان ،فعال نبودن ،هرگونه دستكاري و اعمال هرگونه تغيير حوزه ديد و يا تاريخ ،ساعت (عدم انطباق با ساعت IPC
جايگاه با تلورانس  5دقيقه) دوربينهاي مدار بسته در جايگاه و يا جابجايي دوربين و يا عدم وضوح تصاوير به قصد اختفاء
تخلف يا قصد انتفاع نامشروع براي خود و يا ثالث در جايگاه؛ به ازاي هر دوربين مبلغ ()1303330333
ده ميليون ريال غرامت اخذ ميگردد.
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ماده  : 242هرگونه واگذاري/انتقال/تغيير مديريت و يا سرپرستي بهره برداران در مجاري عرضه شركتي بدون اخذ مجوزهاي الزم
تخلف محسوب و ضمن لغو قرارداد مبلغ پنجاه ميليون ريال غرامت از متخلف/متخلفين اخذ خواهد شد.
ماده  : 243در صورت ارتكاب تخلف توسط مجاري عرضه يا پيمانكاران طرف قرارداد شركت كه داراي نام مقدس و قابل احترام
ميباشند ،طرف قرارداد موظف به تغيير نام ظرف مدت سه ماه بوده و در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر به ازاي هر روز
( %3/3نيم درصد) از كارمزد/حقوق مكتسبه كسر ميگردد.
ماده  : 244كليه موارد مندرج در ذيل اين ماده شامل تخلفات كليه مجاري عرضه فرآورده هاي نفتي مايع و گاز بوده و در صورت
ارتكاب تخلف غرامت در مرتبه اول مبلغ دو ميليون ريال و در مرتبه هاي بعدي يك برابر به مبلغ غرامت مرتبه قبلي اضافه و
اخذ خواهد شد.
 -1استعمال دخانيات و هر گونه شعله باز توسط عوامل جايگاه در محوطه جايگاه.
 -2نداشتن تابلو شناسائي جايگاه (منطقه ،ناحيه ،اختصاصي و يا شركتي).
-5عدم پوشش بيمه اي جايگاه.
 -2عدم تامين روشنائي محوطه جايگاه.
 -3پارك خودروهاي متفرقه درمحوطه جايگاه.
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