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مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص طرح گازرسانی به واحدهاي صنعتی و تولیدي مصرف کننده سوخت مایع

شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 17 /8 /1395 درخواست شماره 411007- 2 / 20 مورخ 30 /8 / 1394 وزارت نفت در خصوص طرح
گازرسانی به واحدهاي صنعتی و تولیدي مصرف کننده سوخت مایع را به استناد جزء "الف" ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و
ارتقاء نظام مالی کشور مورد بررسی قرار و توجیه فنی – اقتصادي و زیست محیطی، زمان بندي اجرا و بازپرداخت و سقف تعهدات دولت در

انجام سرمایه گذاري طرح مذکور را در سقف یک میلیارد و هفتصد و شصت و هفت میلیون (000 / 000 / 767 /1) دالر بر اساس ترتیبات
مندرج در ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به شرح جدول پیوست که با مهر دبیرخانه شوراي اقتصاد

تایید شده است را با رعایت قوانین و مقررات و رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.

1- هدف از اجراي این طرح، گازرسانی به واحدهاي صنعتی و تولیدي یا خوشه هاي صنعتی و تولیدي غیربرخوردار از گاز طبیعی (به جز صنایع
عمده) با میزان مصرف ساالنه 7 /2 میلیارد لیتر فرآورده هاي نفتی با ایجاد زیرساخت هاي الزم جهت گازرسانی می باشد. توضیح آن که

گازرسانی به واحدهاي صنعتی و تولیدي یا خوشه هاي صنعتی و تولیدي در استان سیستان و بلوچستان به موجب مصوبه شماره 112301 مورخ
18 /9 / 1393 شوراي اقتصاد صورت می گیرد.

2- سقف تعهدات دولت بابت اصل و سود سرمایه گذاري مورد نیاز با احتساب حقوق دولتی، عوارض قانونی، مالیات و سایر هزینه هاي متعلقه
برابر 1767 میلیون دالر یا معادل ریال آن به نرخ رسمی اعالم شده از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در زمان پرداخت خواهد بود.

3- انتقال زمان بازپرداخت به پیمانکاران به دالیل عملیاتی از هر سال به سال بعد، تا سقف 2 سال، بالمانع است.

(M&V) 4- معادل ارزشی تعهدات موضوع این مصوبه، متناسب با گازدار شدن هر واحد صنعتی و تولیدي با اعالم مشاور پایش و اندازه گیري
و تأیید شرکت ملی گاز ایران و وزارت نفت، ضمن مبادله موافقتنامه طرح سرمایه اي با سازمان برنامه و بودجه کشور، در سر رسیدها از سوي

شرکت ملی نفت ایران، از محل منابع حاصل از ارزش سوخت صرفه جویی شده، معادل متوسط 3 سال گذشته ي مصرف هر واحد صنعتی در
این طرح حداکثر تا سقف مقرر در بند (2) این مصوبه به حساب شرکت ملی گاز ایران واریز و از آن محل در وجه شرکت هاي مجري طرح

پرداخت خواهد شد.

تبصره - به منظور اصالح الگوي مصرف گاز طبیعی واحدهاي صنعتی، شرکت ملی گاز ایران مجاز است از طریق اپراتورهاي مجازي نسبت به
شناسایی، ارتباط فعال با مشترکین و وصول مطالبات با نصب کنتورهاي هوشمند براي این واحدها با اولویت مشترکین پرمصرف اقدام نموده و

هزینه هاي انجام شده را از محل منابع این طرح مستهلک نماید.

5- تعهدات موضوع این مصوبه شامل گازرسانی به واحدهاي صنعتی و احداث خط لوله اختصاصی به محل واحدها با مبلغ برابر یا کمتر از معادل
ریالی رقم 48000 دالر (به نرخ روز ارز حواله در بازار ثانویه ارز (سامانه نیما) اعالمی از طریق سامانه معامالت الکترونیکی ارز (ETS) (معادل

6 میلیون ریال به ازاي هر متر مکعب با فرض ظرفیت ایستگاه 400 متر مکعبی) می باشد و در صورتی که هزینه احداث بیش از این باشد مابه
التفاوت آن بر عهده متقاضی بوده و شرکت ملی گاز ایران می تواند از طریق افزودن به مبلغ قبوضی آن را مستهلک نماید.

6- شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران مکلف است سهمیه سوخت آن دسته از واحدهاي صنعتی و تولیدي، که با اجراي این
طرح به شبکه گاز طبیعی وصل می شوند، را قطع کند.

7- متن قراردادهاي سرمایه گذاري موضوع این طرح، باید به تایید وزارت نفت برسد. وزارت نفت مسئولیت نظارت عالیه بر اجراي این طرح را
بر عهده خواهد داشت.
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8- وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) موظف است گزارش عملکرد را هر ماه به سازمان برنامه و بودجه، به تفکیک احجام و مقادیر اجرا،
سرمایه گذاري، پیشرفت فیزیکی و بازپرداخت طبق لیست واحدهاي هدف طرح که در موافقتنامه طرح منعکس می گردد، ارسال نماید.

9- در اجراي این مصوبه، رعایت قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در تامین نیازهاي کشور"، مصوب 1 / 5/ 1391 مجلس
شوراي اسالمی الزامی است.

10- رعایت مفاد مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص نظام نامه پیوست فناوري و توسعه توانمندي داخلی در قراردادهاي بین
المللی و طرح هاي مهم ملی موضوع مصوبه شماره 87610 مورخ 24 /7 / 1395 الزامی می باشد.

11- به منظور اصالح الگوي مصرف گاز طبیعی واحدهاي صنعتی، شرکت ملی گاز ایران مجاز است از طریق اپراتورهاي مجازي نسبت به
شناسایی، ارتباط فعال با مشترکین و وصول مطالبات با نصب کنتورهاي هوشمند براي این واحدها با اولویت مشترکین پرمصرف اقدام نموده و

هزینه هاي انجام شده را از محل منابع این طرح مستهلک نماید.

محمدباقر نوبخت

جدول اصالح شده زمان بندي سرمایه گذاري و بازپرداخت تعهدات طرح «گازرسانی به واحدهاي صنعتی و تولید مصرف کننده سوخت مایع»  
ارقام به دالر  

اصل سرمایه گذاريسال
 

بازپرداخت سرمایه گذاري 
(شامل اصل سرمایه گذاري و هزینه هاي

تبعی)

139535/ 800 / 000
 

-

139663/ 200/ 000
 

-

1397141/ 900/ 000
 

-

1398278 / 000/ 000
 

153/ 000/ 000

1399275/ 000/ 000
 

427/ 000/ 000

1400275/ 000/ 000
 

380/ 000/ 000

1401220/ 100/ 000
 

352 / 000/ 000

140250/ 000/ 000
 

455/ 000/ 000

000 /000 /339 /1جمع
 

1/ 767/ 000/ 000


