افزایش کارآیی در موتورخانه ساختمانهای مسکونی ،تجاری و اداری
رصفــه جویــی شــده نســبت بــه متوســط مــرف حداقــل  2ســال
•قبــل هــان واحــد در دوره هــای متناظــر بــا رعایــت مالحظــات آب و
هوایــی (منظــور كــردن رسمــا و گرمــای خــارج از عــرف
•نســبت بــه رشایــط حداقــل  2ســال گذشــته)  ،مبلــغ  13ســنت دالر
آمریــكا یــا معــادل ریالــی آن بــه نــرخ رســمی اعالمــی
•بانــك مركــزی جمهــوری اســامی ای ـران در زمــان بازپرداخــت بــه مــدت
حداكــر  60مــاه بـرای ســامانه هــای
• گرمایشــی/موتورخانه هــای ســاختامن هــای مســكونی ،تجــاری و اداری
تــا ســقف كل رسمایــه گــذاری بــه رشكــت
•عامل رصفه جویی پرداخت خواهد شد.
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ

ﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ

ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ )(1395- 1404
ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻃﺮﺡﺩﺭ)ﻃﻮﻝ
ﺩﻭﺭﻩ(1395
- 1404
ﺳﻘﻒ ﺍﺟﺮﺍﻱ
ﺳﻘﻒ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ

ﺟﻮﻳﻲﻃﺮﺡﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ
ﺩﻭﺭﻩﺻﺮﻓﻪ
ﻴﺰﺍﻥ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺍﺟﺮﺍﻱ

ﻣﻘﺪﺍﺭ

ﻣﻘﺪﺍﺭ

 60ﻣﺎﻩ
 2ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ

شهرهای مشمول طرح:

•ســاختامنهای رسارس كشــور بــا اولویــت طــرح در مناطــق رسدســیر و
 60ﻣﺎﻩ
معتــدل مــی باشــد.

 2ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ

ایطﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎﺯ
15.4ﻃﺒﻴﻌﻲ
 15.4ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎﺯ
رسمایه گذار:
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻣﺘﺮ رش

ﻛﺮﺑﻦمتكــن مالــی و رتبــه بنــدی در رشــته تاسیســات و تجهیــزات و
ﻣﻌﺎﺩﻝدارای
 30.6ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ •
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﺍﻱﻃﺮﺡﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
 30.6ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻛﺮﺑﻦ
ﮔﺎﺯﻫﺎﻱﺍﺟﺮﺍﻱ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ
ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭ
ﺎﻫﺶ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﺍﻱ
رشكــت هــای خدمــات انــرژی از ســازمان برنامــه و بودجــه كشــور
•رشایط رشكت های ناظر،بازرسی،اندازه گیری و صحه گذاری:
اهداف طرح:
• -1دارا بــودن رتبــه مشــاور در زمینــه تاسیســات بــرق و مكانیك،بازرســی
•اجرای راهکارهای بهینهسازی مرصف سوخت در سامانه گرمایش مركزی
فنــی یــا بهینــه ســازی انــرژی از ســازمان برنامــه و بودجــه كشــور
•كاهش مرصف گاز طبیعی به صورت متوسط  7.9میلیون مرتمكعب در روز
• -2داشــن ناظــران آمــوزش دیــده دارای گواهینامــه قبولــی در آزمــون
•فرهنگسازی عمومی و تغییر رفتار مرصفكنندگان جهت بهبود راندمان
بازرســی،نظارت و صحــه گــذاری طــرح افزایــش كارایــی موتورخانــه هــا
سیستم حرارت مركزی ساختامنها
از مراجــع ذیصــاح

دامنه کاربرد :

 500هزار ساختامن تیپ مسكونی و  100هزار ساختامن تیپ تجاری -اداری

ذینفعان طرح:

•رشكــت هــای رسمایــه گــذار عامــل رصفــه جویــی ،رشكــت هــای تامیــن
كننــده تجهی ـزات ،مالــكان ســاختامنهای اداری و تجــاری و
•ســاختامنهای مســكونی بــزرگ  ،رشكــت هــای ناظــر بازرســی،اندازه گیــری
و صحــه گــذاری

چکیده طرح:

ماده 12قانون رفع موانع تولید

•در ایــن طــرح براســاس مــاده  12قانــون رفــع موانــع تولیــد و ارتقــای
نظــام مالــی كشــور و مصوبــه شــورای اقتصــاد بــا مشــاركت بخــش
•خصوصــی و عمومــی نســبت بــه ارتقــای كارایــی انــرژی در  500ه ـزار
واحــد موتورخانــه /ســامانه گرمایشــی مســكونی و  100ه ـزار
•واحــد موتورخانــه /ســامانه گرمایشــی اداری  -تجــاری در رسارس كشــور
اقــدام خواهــد شــد.
•در هــر واحــد مشــمول طــرح بــه ازای هــر مــر مكعــب گاز طبیعــی

نكات مهم:

•كلیــه تجهی ـزات مــورد اســتفاده در اج ـرای طــرح طبــق لیســت تامیــن
كننــدگان تجهیــزات معتــر مــورد تاییــد وزارت نفــت باشــد و گواهــی
بازرســی فنــی و شــخص ثالــث از مراجــع معتــر داخلــی و بیــن املللــی
ب ـرای تجهی ـزات مذكــور اخــذ گــردد.
•ســقف تعهــدات دولــت دو میلیــارد دالر یــا معــادل ریالــی آن بــه
نــرخ رســمی اعالمــی بانــك مركــزی جمهــوری اســامی ای ـران در زمــان
بازپرداخــت خواهــد بــود.
•می ـزان رصفــه جویــی حاصــل از اج ـرای طــرح 15.4 :میلیــارد مرتمكعــب
گازطبیعــی
•میــزان كاهــش انتشــار آالیندههــای زیســت محیطــی  :معــادل 30.6
میلیــون تــن كربــن

برای كسب اطالعات بیشرت به سامانه های زیر مراجعه فرمایید:
www.heatingsystem.ir
www.ifco.ir

ماده  12قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
در ســال  1393قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر بــا عنــوان الیحــه یــک
فوریتــی توســط رییــس جمهــور بــه مجلــس شــورای اســامی تقدیــم و در
تاریــخ  94/2/1بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی و تاییــد شــورای نگهبــان،
جهــت اجـرا بــه دولــت ابــاغ گردیــد.
ایــن مــاده قانونــی بــه عنــوان جایگزیــن دایمــی بــرای بنــد "ق" تبــره 2
بودجــه ســال  1393در اجــرای طرحهــای رصفهجویــی و افزایــش راندمــان
مطــرح گردیــد کــه بــه عنــوان مهمرتیــن قانــون در مســیر بهــرهوری و کارآیــی
انــرژی بــه منظــور اجـرای طرحهــای بهینهســازی ،کاهــش گازهــای گلخانـهای
و کاهــش مــرف انــرژی در بخشهــای مختلــف از جملــه صنعــت (بــا
اولویــت صنایــع انرژیبــر) ،حمــل و نقــل عمومــی و ریلــی درون و بــرون
شــهری ،ســاختامن ،توســعه اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر ،گســرش
اســتفاده از  CNGبــا اولویــت شــهرهای بــزرگ و مســیر راههــای اصلــی
بینشــهری و تولیــد خودروهــای کممــرف شــناخته میشــود.

هدف:

ایجــاد بســر قانونــی مناســب بــرای دســتگاههای اجرایــی (وزارتخانههــای
نفــت ،نیــرو  )...بــه منظــور حامیــت و جــذب رسمایهگــذاری در زمینــه
رصفهجویــی انــرژی و آب در ســطح کالن.

دامنه کاربرد:

طرحهــا  /پروژههایــی کــه افزایــش درآمــد یــا کاهــش هزینــه را بــه یکــی از
طــرق زیــر ســبب میگــردد .منون ـهای از طرحهــای حــوزه انــرژی ب ـرای هــر

یــک عنــوان شــده اســت.
رصفهجویــی در مــرف نهادههــا (طرحهــای بهینهســازی مــرف انــرژی و
توســعه اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر)
کاهــش هدررفــت تلفــات و هزینههــا (طرحهــای احــداث نیــروگاه بــا
راندمــان بــاال)
افزایــش تولیــد کاالهــا و خدمــات (طرحهــای نفــت گازی شــامل افزایــش
ظرفیــت تولیــد نفــت خــام ،گاز و میعانــات گازی)

نحوه بازپرداخت:

1.1تحویــل هــان میـزان از حامــل انــرژی رصفهجویــی شــده بــا آب (پــس
از کــر بهــای داخلــی آن) و اجــازه فــروش و صــادرات
2.2پرداخــت بالعــوض بــه میـزان مابهالتفــاوت قیمــت داخلــی و صادراتــی
ســوخت رصفهجویــی شــده در هــان ســال ب ـرای فرآوردههــای نفتــی
و گاز و یــا میانگیــن وزنــی فــروش داخلــی و صادراتــی بـرای بــرق و گاز
و مابهالتفــاوت قیمــت متــام شــده و تکلیفــی آب.
3.3میانگیــن وزنــی مــرف واقعــی قیمــت ســوخت مایــع و گاز طبیعــی
ب ـرای طرحهــای افزایــش بازدهــی و انرژیهــای نــو و تجدیدپذیــر در
شــبکههای بــرق
4.4تحویــل معــادل ارزش ســوخت رصفهجویــی شــده (بــا قیمــت صادراتــی)
بــه صــورت نفــت خــام (بــه قیمــت صادراتــی روز) و یــا وجــه آن
بــرای گاز طبیعــی رصفهجویــی شــده در نیروگاههــا (بــه درخواســت
رسمایهگــذار و بــا رایــت مــاده  6آییننامــه(

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻠﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﺎده 12

توسعه حمل و نقل بار و مسافر راهآهن جمهوری اسالمی ایران

در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ

 -4ﻣﺼﻮﺑﻪ

 -2ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

 -3ﻃﺮح M&V

 -1ﻣﻔﺮوﺿﺎت

 -5ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺎ

 -7ﻗﺮارداد
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ

 -8اﻧﺪازهﮔﻴﺮي،
ﺻﺤﻪﮔﺬاري و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ

 -6ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ

)ﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و (...

ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺳﻘﻒ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ *

ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﻣﺎده  12ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي
ﺑﺨﺶ

ﺷﻤﺎره

1

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

2
3

4

5

ﺻﻨﻌﺖ

6

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

7

ﻃﺮحﻫﺎي ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ/ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﺮژي

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ
راهآﻫﻦ ج.ا.اﻳﺮان
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  17ﻫﺰار اﺗﻮﺑﻮس ﻓﺮﺳﻮده دﻳﺰﻟﻲ
درون ﺷﻬﺮي ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﮔﺎزﺳﻮز
ﻧﻮﺳﺎزي  65ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺎﻣﻴﻮن و ﻛﺸﻨﺪه
ﺑﺎﻻي  10ﺗﻦ و ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﺎﻻي  35ﺳﺎل

ﺧﻂ ﻣﺸﻲ

ﺳﻮﺧﺖ
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ
/ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﺷﺪه

دوره اﺟﺮا
)ﺳﺎل(

ﺳﻘﻒ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ
)ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر(

ﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي

ﻧﻔﺖ ﮔﺎز

1395-1402

7531

10.5

ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻔﺖ ﮔﺎز

1395-1404

1795

5.7

15

شبکه حمل و نقل باری و مسافری راهآهن جمهوری اسالمی

ﻧﻔﺖ ﮔﺎز

1395-1404

2762

9.2

24

ذینفعان طرح:

ﺑﻨﺰﻳﻦ

1395-1402

635

7

14.4

راهآهـن جمهـوری اسلامی ایران ،رشکتهـای رسمایهگذاری عامـل رصفهجویی
رشکتهـای تامیـن کننـده تجهیـزات ،رشکتهـای ناظـر بازرسـی ،اندازهگیری و
صحهگذاری.

ﺑﻨﺰﻳﻦ

1396-1405

328

2

3.9

چکیده:

ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻔﺖ ﮔﺎز

1395-1406

1650

8.7

23

ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ

1395-1404

2000

15.4

30.6

ﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي

ﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي

ﺧﻮدروﻫﺎي داﺧﻠﻲ

ارﺗﻘﺎء ﻛﺎراﻳﻲ  600ﻫﺰار ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ،ﺗﺠﺎري /اداري

توسـعه حمـل و نقـل ریلـی و افزایـش حمـل و نقـل بـار و بخش ریلی نسـبت
بـه بخـش جـادهای رصفهجویـی حاصـل از تخصیـص در شـیوه حمـل و نقل

27.2

ﺑﺎﻻ

ﻛﺸﺎورزي دﻳﺰﻟﻲ

اهداف طرح:

در ﻃﻮل دوره اﺟﺮا

ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  140ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﻛﺴﻲ

ﺑﺮق دار ﻛﺮدن ﭼﺎهﻫﺎ و ﺗﻠﻤﺒﻪﻫﺎي آب

ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ /ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر در اﺛﺮ
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ
)ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻟﻴﺘﺮ/
ﺳﻮﺧﺖ )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ(
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(
در ﻃﻮل دوره اﺟﺮا

ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎ ﺗﺎﻛﺴﻲ ﺗﻤﺎم ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻮﺧﺖ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻮاي ﻣﺤﺮﻛﻪ ﻛﻢ ﻣﺼﺮف در

ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ

ﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي

دامنه کاربرد:

در راسـتای تحقـق اهـداف بنـد  24سیاسـتهای كلـی برنامـه ششـم توسـعه
كشـور كـه بـه اولویـت بخـش ریلـی در توسـعه حمـل و نقـل و ایجـاد مزیـت
رقابتـی آن اشـاره دارد و در جهـت ارتقـای حمـل و نقل بار و مسـافر در بخش
ریلـی ،طرحهـای متعـددی در رشكـت بهینهسـازی مصرف سـوخت بررسـی
شـده و یـا در تحـت بررسـی قـرار دارنـد .از جملـه ایـن طرحهـا میتـوان بـه
طـرح «توسـعه حمـل و نقـل بار و مسـافر توسـط راهآهن» ،اشـاره منـود كه به
منظـور رقابتـی شـدن هزینههـای بخش ریلی و افزایش سـهم حمـل و نقل بار

ﻣﻘﺪﺍﺭ
 8ﺳﺎﻝ
 7.53ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ
 10.5ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻔﺖ ﮔﺎﺯ
 27.2ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻛﺮﺑﻦ

و مسـافر در بخـش ریلـی نسـبت بـه بخش جـادهای و در نهایـت رصفهجویی
سـوخت ناشـی از ایـن تغییـر شـیوه حمـل و نقـل ،تبییـن شـده و بـه عنـوان
مشـوقی بـرای رسمایهگـذاران بخشهـای خصوصـی و عمومی برای مشـاركت
در طرحهـای ریلـی و جـذب حداكثری رسمایهگـذاری در صنعت ریلی كشـور
و شـكوفایی بیشتر ایـن بخـش ،بـه تصویب شـورای اقتصاد رسـیده اسـت.
برایناسـاس رشكـت بهینهسـازی مصرف سـوخت ،طـرح توسـعه حمـل و نقل
بـار و مسـافر توسـط راهآهـن از طریـق جـذب و گسترش رسمایهگـذاری
بخشهـای خصوصـی و عمومـی را مـورد بررسـی قـرار داده و پـس از ارسـال
طـرح بـه شـورای عالی اقتصـاد و دریافت مصوبه از شـورای مذكـور ،اقداماتی
را بـرای اجرایـی شـدن آن انجـام داده اسـت كـه از آن جملـه میتـوان به تهیه
و تدویـن سـاختار تعاملات و روابـط ذینفعـان ،عقـد تفاهمنامههـا فیامبیـن
رشكـت بهینهسـازی مصرف سـوخت و رشكـت ج.ا.ا .و قراردادهـا فیامبیـن
رشكـت راهآهـن ج.ا.ا .و رشكتهـای خصوصـی حمـل بـار و مسـافر ریلـی،
ایجـاد سـامانه پایـش ،اندازهگیـری و صحهگـذاری طـرح و مذاكـره بـا
رسمایهگـذاران و تولیدكننـدگان بخـش ریلـی و  ...اشـاره كـرد .راهآهـن سـقف
تعهـد دولـت درخصـوص بازپرداخـت رسمایهگذاریهـای صـورت گرفتـه در
پروژهایـی كـه قـرارداد آنهـا بـه تاییـد وزارت نفـت رسـیده و بـه بهرهبـرداری
رسـیده باشـند ،بـه میـزان عملكـرد نـاوگان جدیـد و متناسـب با عملكـرد كلی
راهآهـن ،بـه صـورت تجمعـی در طـول مـدت اجـرای ایـن طـرح كـه تـا سـال
 1402میباشـد ،حداكثر  7.5میلیـارد دالر بـه نـرخ رسـمی ارز اعالمـی بانـك
مركـزی جمهـوری اسلامی ایـران خواهـد بود.

نوسازی  65هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده

جایگزینی  17هزار اتوبوس فرسوده دیزلی درون شهری با اتوبوس های تمام گازسوز

ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ

ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ

ﺳﻘﻒ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ )(1395- 1404

ﻣﻘﺪﺍﺭ

ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ

 17000اتوبوس فرسوده دیزلی درون شهری

ذینفعان طرح:

نـاوگان اتوبوسرانـی جمهـوری اسلامی ایـران ،رشکتهای رسمایهگـذار عامل
رصفهجویـی ،رشکتهـای تامیـن کننـده تجهیـزات ،رشکتهای ناظر ،بازرسـی
و اندازهگیـری و صحهگـذاری.

بـه اسـتناد مـاده  12قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابـت پذیـر و ارتقـاء نظـام
مالـی کشـور مصـوب  1394و آیین نامـه اجرایی آن ،طـرح "جایگزینی17000
اتوبوس شـهری فرسـوده دیزلی با اتوبوسـهای گازسـوز" از سـوی وزارت نفت
پیشـنهاد و پـس از تصویب در شـورای محترم اقتصاد ،به رشکت بهینه سـازی
مصرف سـوخت تکلیـف شـده اسـت  .ایـن طـرح با اهـداف كاهـش مرصف
سـوخت و افزایـش بهـرهوری و راندمـان انـرژی در ناوگان

ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ

 1.795ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ
 15ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻛﺮﺑﻦ

دامنه کاربرد:

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ

 7ﺳﺎﻝ

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ

کاهـش مصرف سـوخت و افزایـش راندمـان بهـرهوری و انـرژی نـاوگان
مسـافری حمـل و نقـل شـهری

چکیده:

ﺳﻘﻒ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ )(1395- 1404

 5.7ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻔﺖ ﮔﺎﺯ

اهداف طرح:

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ

حمـل و نقـل مسـافری شـهری ،نتایـج زیسـت محیطـی قابـل توجـه و ارتقای
سـطح ایمنـی اجـرا خواهـد شـد .در ایـن طـرح تعـداد  17هـزار دسـتگاه
اتوبـوس دیزلـی شـهری فرسـوده اسـقاط و از چرخـه فعالیـت در نـاوگان
مسـافری شـهری كشـور خـارج خواهنـد شـد.
ارزش سوخت رصفه جویی شده حاصل از این طرح ،پس از اندازه گیری
و صحه گذاری توسط رشکت بهینه سازی مرصف سوخت ،در بازه های
زمانی  3ماهه به رسمایه گذاران عامل رصفه جویی پرداخت خواهد شد.
تعهد بازپرداخت مبالغ رصفهجویی شده از طریق اجرای مصوبه فوق با
اعالم متقاضی و تایید وزارت نفت ایران ،از طریق منابع ناشی از صادرات
(كاهش واردات) سوخت مایع رصفهجویی شده (نفتگاز) طی  7سال مطابق
محاسبات سامانه مكانیزه (بهسام) تا سقف تعهدات دولت ( 1795میلیون
دالر) به ازای هر كیلومرت پیامیش متوسط تا  22سنت دالر و یا معادل ریالی
آن به نرخ رسمی اعالمی از سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران در
زمان پرداخت به رشكتهای رسمایهگذار عامل رصفه جویی طرف قرارداد
با شهرداریها /رشكتهای واحد اتوبورسانی یا عناوین مشابه مورد تایید
شهرداری ذیربط به مدت  7سال به ازای هر اتوبوس  12مرتی پرداخت خواهد
بود .مبنای پرداخت برای اتوبوسهای شهری  9مرتی  0/7برابر اتوبوسهای
 12مرتی (تا  15.4سنت دالر) و برای اتوبوسهای  18مرتی  1/7دهم برابر
اتوبوسهای  12مرتی (تا  37.4سنت دالر) خواهد بود.

اهداف طرح:

کاهـش مصرف سـوخت و افزایـش بهـرهوری و راندمـان انـرژی در نـاوگان
بـاری جـادهای کشـور ،نتایج زیسـتمحیطی قابل توجـه و ارتقاء سـطح ایمنی
ترافیـک جـادهای و در مجمـوع افزایـش بهـرهوری در سـطح کالن کشـور.

دامنه کاربرد:

 65000دستگاه کامیون و کشنده فرسوده حائز رشایط.

ذینفعان طرح:

نـاوگان حمـل و نقـل جـادهای ،رشکتهـای رسمایهگـذاری عامـل رصفهجویـی،
رشکتهـای تامیـن کننـده تجهیـزات ،رشکتهـای ناظـر ،بازرسـی ،صحهگذاری
و اندازهگیـری.

چکیده:

بـه اسـتناد مـاده  12قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابت پذیـر و ارتقاء نظـام مالی
کشـور مصوب  1394و آیین نامه اجرایی آن ،طرح "نوسـازی  65هزار دسـتگاه
كامیون و كشـنده فرسـوده باالی  10تن دارای سـن باالتر از  35سـال" از سـوی
وزارت نفـت پیشـنهاد و پـس از تصویـب در شـورای محترم اقتصـاد ،به رشکت
بهینه سـازی مرصف سـوخت تکلیف شـده اسـت  .این طرح با اهداف كاهش
مصرف سـوخت و افزایـش بهرهوری و راندمـان انرژی در ناوگان بـاری جادهای
كشـور ،نتایـج زیسـت محیطـی قابـل توجـه و ارتقـای سـطح ایمنـی ترافیـك
جـادهای و در مجمـوع افزایـش بهـرهوری در سـطح كالن كشـور اجـرا خواهـد
شـد .در ایـن طـرح تعـداد  65هزار دسـتگاه كامیون و كشـنده فرسـوده با حائز

ﻣﻘﺪﺍﺭ
 7ﺳﺎﻝ
 2.7ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ
 9.2ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻔﺖ ﮔﺎﺯ
 24ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻛﺮﺑﻦ

رشایـط  -1دارا بـودن كارت هوشـمند نـاوگان معتبر و فعال (كارتهـای موقت و
غیـر فعـال قابـل قبـول منیباشـد -2 ).دارا بـودن كارت سـوخت معتبر و فعال،
-3در مـدت یـك سـال منتهـی به تقاضای اسـقاط و نوسـازی در نـاوگان حمل و
نقـل فعـال بـوده -4 ،سـن خـودروی مـورد نظر جهت اسـقاط باالتر از  35سـال
و  -5ظرفیـت خـودرو مـورد نظـر جهـت اسـقاط باالتـر از  10تـن ،اسـقاط و از
چرخـه فعالیـت در نـاوگان بـاری كشـور خارج خواهند شـد .بـا ورود این تعداد
كامیـون و كشـنده جدیـد کـه طی سـالهای  1395الی  1404اجرایی خواهد شـد
همیـن تعـداد دسـتگاه از كامیـون و كشـندههای فرسـوده کـه دارای عمر بیش
از  35سـال هسـتند از چرخـه نـاوگان حمـل و نقل جاده ای خارج خواهند شـد.
بـرآورد میگـردد کـه بـا اجـرای کامـل این طـرح در طول اجـرای طرح ( 7سـال)
حـدود  9.242میلیـارد لیتر در مصرف نفـتگاز رصفهجویـی و  24میلیـون تـن
معـادل دیاكسـید كربـن كاهـش انتشـار آالیندههـای زیسـت محیطـی محقق
گـردد .همچنیـن ارزش رصفـه جویـی حاصلـه از جایگزینی
 65هزار كامیون و كشـنده فرسـوده باالی  10تن دارای سـن باالتر از  35سـال،
 2762میلیـون دالر در طـی دوره اجـرا تـا پایـان بـاز پرداخـت  1404بالـغ مـی
گـردد کـه از محـل منابع ناشـی از صـادرات فـرآورده های سـوختی رصفهجویی
شـده حاصـل از اجـرای طـرح بـه رشکتهـای رسمایهگـذار بازپرداخـت خواهـد
شد .
ارزش سـوخت رصفـه جویـی شـده حاصـل از ایـن طرح ،پـس از انـدازه گیری و
صحـه گـذاری توسـط رشکت بهینه سـازی مرصف سـوخت ،در بازه هـای زمانی
 3ماهـه بـه رسمایـه گـذاران عامـل رصفـه جویـی پرداخـت خواهـد شـد .مبنای
پرداخـت سـالیانه به متقاضـی طرف قرارداد بـه ازای تحقق هر کیلومرت پیامیش
ناوگان برای رسـته  10-18تن  5/5سـنت ،رسـته  19-26تن  4/4سـنت و رسـته
 27تـن بـه باال  9/1سـنت میباشـد.

تولید قوای محركه كم مصرف در
خودروهای داخلی

جایگزینی  140هزار تاکسی فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش باال

برقدار كردن چاه ها و تلمبه های
آب كشاورزی

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻮاي ﻣﺤﺮﻛﻪ ﻛﻢ ﻣﺼﺮف در ﺧﻮدروﻫﺎي داﺧﻠﻲ
اﻫﺪاف ﻃﺮح:
اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر ،ﻛﺎﻫﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﻫـﺎي
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺣﺘﺮاق ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر ،ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺮژي ﺑـﺎ
ﻛﺎﻫﺶ واردات ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﺻﺎدرات آن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ

ﺳﻘﻒ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ )(1395- 1402

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ
ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ

اهداف طرح:

کاهـش مصرف بنزیـن ،ارتقـاء راندمان پیامیش تاکسـیهای فرسـوده موجود و
کاهـش انتشـار آالیندههای زیسـت محیطی.

دامنه کاربرد:

 140هزار دستگاه تاکسی فرسوده با تاکسی پایه گازسوز.

ذینفعان طرح:

نـاوگان تاکسـیرانی جمهـوری اسلامی ایـران ،رشکتهـای رسمایهگـذار عامـل
رصفهجویـی ،رشکتهـای تامیـن کننـده تجهیـزات ،رشکتهـای ناظر ،بازرسـی
و اندازهگیـری و صحهگـذاری.

چکیده:

به استناد ماده  12قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
مصوب  1394و آیین نامه اجرایی آن ،طرح « جایگزینی  140هزار تاكسی فرسوده با
تاكسی پایه گازسوز /هیربیدی/الکرتیکی با پیامیش باال «
از سوی وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب در شورای محرتم اقتصاد ،به رشکت
بهینه سازی مرصف سوخت تکلیف شده است  .این طرح با اهداف کاهش مرصف
بنزین  ،ارتقاء راندمان پیامیش تاکسی های فرسوده موجود و کاهش انتشار آال ینده
های زیست محیطی اجرا خواهد شد  .در این طرح تعداد  140هزار دستگاه تاکسی
پایه گازسوز/هیربیدی /متام الکرتیکی جدید ،جایگزین تاکسی های فرسوده در حال
تردد شده و وارد شبکه حمل و نقل درون شهری خواهند شد.
با ورود این تعداد تاکسی جدید که طی سالهای  1395الی  1402اجرایی خواهد شد
همین تعداد دستگاه از تاکسی های فرسوده که دارای عمر بیش از  10سال هستند
از چرخه حمل و نقل خارج خواهند شد.

ﻣﻘﺪﺍﺭ
 5ﻭ  7ﺳﺎﻝ
 635ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ

ﺑﺮآورد ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻘﺪار  2ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺼـﺮف
ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺪاﻗﻞ  3.9ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺗـﻦ از
اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزش ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ
ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر  328 ،ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﻃﻲ دوره اﺟﺮا ﺗﺎ ﭘﺎﻳـﺎن
ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  1396ﻟﻐﺎﻳﺖ  1405ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

 7ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ
 14.4ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻛﺮﺑﻦ

برآورد میگردد که با اجرای کامل این طرح حدود  7میلیارد لیرت در مرصف بنزین
رصفهجویی خواهد شد .که از این طریق حداقل  14.4میلیون تن از انتشار گازهای
گلخانه ای کاسته خواهد شد .همچنین ارزش رصفه جویی حاصله از جایگزینی 140
هزار تاکسی فرسوده با تاکسی پایه گاز سوز  635 ،میلیون دالر در طی دوره اجرا تا
پایان باز پرداخت طی سال های  1395لغایت  1402بالغ می گردد که از محل منابع
ناشی از صادرات فرآورده های سوختی رصفهجویی شده حاصل از اجرای طرح به
رشکتهای رسمایهگذار بازپرداخت خواهد شد.
ارزش سوخت رصفه جویی شده حاصل از این طرح  ،پس از اندازه گیری و صحه گذاری
توسط رشکت بهینه سازی مرصف سوخت  ،در بازه های زمانی  3ماهه به رسمایه
گذاران عامل رصفه جویی پرداخت خواهد شد .مبنای پرداخت سالیانه به متقاضی
طرف قرارداد به ازای تحقق هر کیلومرت پیامیش برای تاکسی های پایه گاز سوز 1/1
سنت دالر (معادل یارانه  57سی سی بنزین در داخل کشور) و برای تاکسی های ون
گاز سوز معادل  1/55سنت دالر(معادل یارانه  78سی سی بنزین در داخل کشور) در
سقف مقرر مصوبه شورای اقتصاد خواهد بود مبلغ پرداختی به ازای جایگزینی برای
تاکسی های صندقدار به مدت  5و  7سال تا سقف  3780دالر یا معادل ریالی آن به
نرخ رسمی اعالمی بانک مرکزی ج.ا.ایران و برای تاکسی های ون به مدت  7سال تا
سقف  7810دالر یا معادل ریالی آن به نرخ رسمی اعالمی بانک مرکزی ج.ا.ایران می
باشد .قابل توضیح است میزان پیامیش تاکسی های جایگزین پایه گاز سوز حداقل
 300کیلومرت با هر بار سوخت گیری و تاکسی های هیربیدی /متام الکرتیکی با پیامیش
حداقل  200کیلومرت با یکبار شارژ خواهد بود .تعهد موضوع این طرح  ،متناسب با
پیرشفت فیزیکی اجرای طرح و با اعالم سازمان های مرتبط بعنوان متقاضی ( سازمان
شهرداری ها ،اتحادیه تعاونی تاکسیرانی رسارسکشور و اتحادیه تاکسیرانی شهری)
و تایید نهایی رشکت بهینه سازی مرصف سوخت در رسرسیدها از سوی رشکت ملی
نفت ایران از محل صادرات سوخت مایع رصفه جویی شده تا سقف مقرر در مصوبه
شورای اقتصاد از طریق سامانه قابل محاسبه بوده و در وجه رسمایه گذاران عامل
رصفه جویی یا تامین کننده خودروهای جدید طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.

ﻣﻘﺪار

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮح

ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ

ﺳﻘﻒ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ

 328ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر

ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ

 5ﺳﺎل

ﻣﻴﺰان ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻃﻮل دوره اﺟﺮاي ﻃﺮح )(1405 -1396

2ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ

ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي

 3.9ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﻌﺎدل ﻛﺮﺑﻦ

ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ

اهداف طرح:

رصفه جویی در مرصف بنزین موتور ،كاهش آالینده های زیست محیطی ناشی
از احرتاق بنزین موتور ،بهبود رشایط اقتصاد انرژی با كاهش واردات بنزین یا
امكان صادرات آن.

دامنه کاربرد:

 500هزار خودرو.

ذینفعان طرح:

رشکتهـای رسمایهگـذار عامـل رصفهجویـی ،رشکتهـای تامیـن کننـده
تجهیـزات ،رشکتهـای ناظـر بازرسـی ،اندازهگیـری و صحهگـذاری.

چکیده:

برآورد میگردد که با اجرای کامل این طرح مقدار  2میلیارد لیرت در مرصف
بنزین رصفهجویی خواهد شد .که از این طریق حداقل  3.9میلیون تن از انتشار
گاز دی اكسید كربن کاسته خواهد شد  .همچنین ارزش رصفه جویی حاصله از
اجرای طرح مذكور  328 ،میلیون دالر در طی دوره اجرا تا پایان باز پرداخت
طی سال های  1396لغایت  1405بالغ می گردد.

ﺳﻘﻒ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ )(1395- 1406

ﻣﻘﺪﺍﺭ
 8ﺳﺎﻝ
1.65ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ
 8.7ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻔﺖ ﮔﺎﺯ
 23ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻛﺮﺑﻦ

اهداف طرح:

جایگزینـی سـوخت مرصفـی از طریـق بـرقدار کـردن چاههـای کشـاورزی ،بـا
اسـتفاده از انرژیهـای تجدیدپذیـر (خورشـید و بـاد).

دامنه کاربرد:

کلیه پمپها و تلمبههای آب کشاورزی.

ذینفعان طرح:

مانند طرح رسسیلندر

چکیده:

در حال حارض تأمین انرژی پمپهای آب در چاههای كشاورزی کشور عمدتا
با استفاده از سوخت نفت گاز انجام میشود .با توجه به پرداخت هزینه قابل
مالحظه بابت یارانه سوخت تحویلی به كشاورزان توسط دولت ،هدف از این
طرح جایگزینی سوخت مرصفی از طریق برقدار کردن چاههای کشاورزی
با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر (خورشید و باد) ،شبكه برق رسارسی و
موتورهای گازسوز میباشد .محاسبات برای سناریوی شبکه برق انجام شده
است.

