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مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص طرح گازرساني به واحدهاي صنعتي و توليدي مصرف كننده سوخت مايع
شوراي اقتصاد در جلسه مورخ  1395/ 8/ 17درخواست شماره  20 / 2 -411007مورخ  1394 / 8/ 30وزارت نفت در خصوص طرح
گازرساني به واحدهاي صنعتي و توليدي مصرف كننده سوخت مايع را به استناد جزء "الف" ماده ( )12قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و
ارتقاء نظام مالي كشور مورد بررسي قرار و توجيه فني – اقتصادي و زيست محيطي ،زمان بندي اجرا و بازپرداخت و سقف تعهدات دولت در
انجام سرمايه گذاري طرح مذكور را در سقف يك ميليارد و هفتصد و شصت و هفت ميليون ( )1/ 767 / 000 / 000دالر بر اساس ترتيبات
مندرج در ماده ( )12قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور به شرح جدول پيوست كه با مهر دبيرخانه شوراي اقتصاد
تاييد شده است را با رعايت قوانين و مقررات و رعايت موارد ذيل مورد تصويب قرار داد.
 -1هدف از اجراي اين طرح ،گازرساني به واحدهاي صنعتي و توليدي يا خوشه هاي صنعتي و توليدي غيربرخوردار از گاز طبيعي (به جز صنايع
عمده) با ميزان مصرف ساالنه  2/ 7ميليارد ليتر فرآورده هاي نفتي با ايجاد زيرساخت هاي الزم جهت گازرساني مي باشد .توضيح آن كه
گازرساني به واحدهاي صنعتي و توليدي يا خوشه هاي صنعتي و توليدي در استان سيستان و بلوچستان به موجب مصوبه شماره  112301مورخ
 1393 / 9/ 18شوراي اقتصاد صورت مي گيرد.
 -2سقف تعهدات دولت بابت اصل و سود سرمايه گذاري مورد نياز با احتساب حقوق دولتي ،عوارض قانوني ،ماليات و ساير هزينه هاي متعلقه
برابر  1767ميليون دالر يا معادل ريال آن به نرخ رسمي اعالم شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در زمان پرداخت خواهد بود.
 -3انتقال زمان بازپرداخت به پيمانكاران به داليل عملياتي از هر سال به سال بعد ،تا سقف  2سال ،بالمانع است.
 -4معادل ارزشي تعهدات موضوع اين مصوبه ،متناسب با گازدار شدن هر واحد صنعتي و توليدي با اعالم مشاور پايش و اندازه گيري ()M&V
و تأييد شركت ملي گاز ايران و وزارت نفت ،ضمن مبادله موافقتنامه طرح سرمايه اي با سازمان برنامه و بودجه كشور ،در سر رسيدها از سوي
شركت ملي نفت ايران ،از محل منابع حاصل از ارزش سوخت صرفه جويي شده ،معادل متوسط  3سال گذشته ي مصرف هر واحد صنعتي در
اين طرح حداكثر تا سقف مقرر در بند ( )2اين مصوبه به حساب شركت ملي گاز ايران واريز و از آن محل در وجه شركت هاي مجري طرح
پرداخت خواهد شد.
تبصره  -به منظور اصالح الگوي مصرف گاز طبيعي واحدهاي صنعتي ،شركت ملي گاز ايران مجاز است از طريق اپراتورهاي مجازي نسبت به
شناسايي ،ارتباط فعال با مشتركين و وصول مطالبات با نصب كنتورهاي هوشمند براي اين واحدها با اولويت مشتركين پرمصرف اقدام نموده و
هزينه هاي انجام شده را از محل منابع اين طرح مستهلك نمايد.
 -5تعهدات موضوع اين مصوبه شامل گازرساني به واحدهاي صنعتي و احداث خط لوله اختصاصي به محل واحدها با مبلغ برابر يا كمتر از معادل
ريالي رقم  48000دالر (به نرخ روز ارز حواله در بازار ثانويه ارز (سامانه نيما) اعالمي از طريق سامانه معامالت الكترونيكي ارز (( )ETSمعادل
 6ميليون ريال به ازاي هر متر مكعب با فرض ظرفيت ايستگاه  400متر مكعبي) مي باشد و در صورتي كه هزينه احداث بيش از اين باشد مابه
التفاوت آن بر عهده متقاضي بوده و شركت ملي گاز ايران مي تواند از طريق افزودن به مبلغ قبوضي آن را مستهلك نمايد.
 -6شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلف است سهميه سوخت آن دسته از واحدهاي صنعتي و توليدي ،كه با اجراي اين
طرح به شبكه گاز طبيعي وصل مي شوند ،را قطع كند.
 -7متن قراردادهاي سرمايه گذاري موضوع اين طرح ،بايد به تاييد وزارت نفت برسد .وزارت نفت مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي اين طرح را
بر عهده خواهد داشت.
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 -8وزارت نفت (شركت ملي گاز ايران) موظف است گزارش عملكرد را هر ماه به سازمان برنامه و بودجه ،به تفكيك احجام و مقادير اجرا،
سرمايه گذاري ،پيشرفت فيزيكي و بازپرداخت طبق ليست واحدهاي هدف طرح كه در موافقتنامه طرح منعكس مي گردد ،ارسال نمايد.
 -9در اجراي اين مصوبه ،رعايت قانون "حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور" ،مصوب  1391 /5 / 1مجلس
شوراي اسالمي الزامي است.
 -10رعايت مفاد مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در خصوص نظام نامه پيوست فناوري و توسعه توانمندي داخلي در قراردادهاي بين
المللي و طرح هاي مهم ملي موضوع مصوبه شماره  87610مورخ  1395 / 7/ 24الزامي مي باشد.
 -11به منظور اصالح الگوي مصرف گاز طبيعي واحدهاي صنعتي ،شركت ملي گاز ايران مجاز است از طريق اپراتورهاي مجازي نسبت به
شناسايي ،ارتباط فعال با مشتركين و وصول مطالبات با نصب كنتورهاي هوشمند براي اين واحدها با اولويت مشتركين پرمصرف اقدام نموده و
هزينه هاي انجام شده را از محل منابع اين طرح مستهلك نمايد.
محمدباقر نوبخت
جدول اصالح شده زمان بندي سرمايه گذاري و بازپرداخت تعهدات طرح «گازرساني به واحدهاي صنعتي و توليد مصرف كننده سوخت مايع»
ارقام به دالر
سال

اصل سرمايه گذاري

بازپرداخت سرمايه گذاري
(شامل اصل سرمايه گذاري و هزينه هاي
تبعي)

35/ 800 / 000 1395

-

63/ 200/ 000 1396

-

141/ 900/ 000 1397

-

278 / 000/ 000 1398

153/ 000/ 000

275/ 000/ 000 1399

427/ 000/ 000

275/ 000/ 000 1400

380/ 000/ 000

220/ 100/ 000 1401

352 / 000/ 000

50/ 000/ 000 1402

455/ 000/ 000

جمع

1/ 339/ 000/ 000

1/ 767/ 000/ 000
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