
 (1ظرفیت های قانونی حمل ونقل ریلی )

 1393( قانون بودجه سال 2( بند )ق( تبصره )1جزء )

 مجلس شورای اسالمی 1392سال تصویب : 

 شود:اجازه داده می 1393در سال 

وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت  -1

محصوالت پتروشیمی، رشد و گازی  میعاناتخام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پاالیش نفت خام و 

راه نفت و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای هم

دالر به  ( 100.000.000.000ه های نفتی ذیربط تا سقف یکصد میلیارد )ز داخلی یا وارداتی به جای فرآوردجایگزینی گا

 ( قانون اساسی اقدام به44آن با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) ریالیصورت ارزی یا معادل 

( 214های موضوع بند )ب( ماده )و یا روش( BOTگذاری به روش بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و تحویل )سرمایه

با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا  قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران

وزهای الزم را برای سرمایه گذاری صادر نماید و همچنین صادرات برای بلندمدت )حداقل ده سال( قرارداد منعقد و یا مج

های مختلف از جمله و کاهش مصرف انرژی در بخشبه منظور اجرای طرح های بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه ای 

ساختمان، توسعه استفاده از  حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری،صنعت )با اولویت صنایع انرژی بر( و 

)با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه های اصلی بین شهری( و تولید  CNGژی های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از انر

( 44خودروهای کم مصرف، به وزارت نفت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )

با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل،  عمومیبا متقاضایان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و قانون اساسی 

قرارداد منعقد نماید. توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر 

 یک از طرح ها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

این بند به عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از تعهد بازپرداخت اصل سرمایه گذاریهای موضوع 

در سالهای سررسید  صادرات سوخت صرفه جویی جاصل شده )نفت خام معادل( را در هر پروژه پس  از اعالم وزارت نفت

 نماید. به سرمایه گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت )خزانه داری کل کشور( منظور و تسویه حساب می

به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 

 ( قانون اساسی با سرمایه گذار بخش غیردولتی مشارکت نمایند.44)

ریالی آن به تائید وزیر ( دالر یا معادل 500.000.000طرح های موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون )

 نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تائید شورای اقتصاد می رسد.


