
ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

در ســال 1393 قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر بــا عنــوان الیحــه یــک 

ــم و در  ــامی تقدی ــورای اس ــس ش ــه مجل ــور ب ــس جمه ــط ریی ــی توس فوریت

تاریــخ 94/2/1 بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی و تاییــد شــورای نگهبــان، 

جهــت اجــرا بــه دولــت ابــاغ گردیــد.

ــره 2  ــد "ق" تب ــرای بن ــی ب ــن دایم ــوان جایگزی ــه عن ــی ب ــاده قانون ــن م ای

ــان  ــش راندم ــی و افزای ــای رصفه جوی ــرای طرح ه ــال 1393 در اج ــه س بودج

مطــرح گردیــد کــه بــه عنــوان مهمرتیــن قانــون در مســیر بهــره وری و کارآیــی 

انــرژی بــه منظــور اجــرای طرح هــای بهینه ســازی، کاهــش گازهــای گلخانــه ای 

و کاهــش مــرف انــرژی در بخش هــای مختلــف از جملــه صنعــت )بــا 

ــرون  ــی درون و ب ــی و ریل ــل عموم ــل و نق ــر(، حم ــع انرژی ب ــت صنای اولوی

شــهری، ســاختامن، توســعه اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر، گســرتش 

ــی  ــای اصل ــیر راه ه ــزرگ  و مس ــهرهای ب ــت ش ــا اولوی ــتفاده از CNG ب اس

بین شــهری و تولیــد خودروهــای کم مــرف شــناخته می شــود.

هدف:
ــای  ــی )وزارتخانه ه ــتگاه های اجرای ــرای دس ــب ب ــی مناس ــرت قانون ــاد بس ایج

نفــت، نیــرو ...( بــه منظــور حامیــت و جــذب رسمایه گــذاری در زمینــه 

رصفه جویــی انــرژی و آب در ســطح کان.

دامنه کاربرد:
طرح هــا / پروژه هایــی کــه افزایــش درآمــد یــا کاهــش هزینــه را بــه یکــی از 

ــه ای از طرح هــای حــوزه انــرژی بــرای هــر  طــرق زیــر ســبب می گــردد. منون

یــک عنــوان شــده اســت.

ــرژی و  ــی در مــرف نهاده هــا )طرح هــای بهینه ســازی مــرف ان رصفه جوی

توســعه اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر(

کاهــش هدررفــت تلفــات و هزینه هــا )طرح هــای احــداث نیــروگاه بــا 

ــاال( ــان ب راندم

ــش  ــامل افزای ــت  گازی ش ــای نف ــات )طرح ه ــا و خدم ــد کااله ــش تولی افزای

ــات گازی( ــام، گاز و میعان ــت خ ــد نف ــت تولی ظرفی

نحوه بازپرداخت:
تحویــل هــامن میــزان از حامــل انــرژی رصفه جویــی شــده بــا آب )پــس . 1

از کــر بهــای داخلــی آن( و اجــازه فــروش و صــادرات

پرداخــت باعــوض بــه میــزان مابه التفــاوت قیمــت داخلــی و صادراتــی . 2

ــی  ــرای فرآورده هــای نفت ــی شــده در هــامن ســال ب ســوخت رصفه جوی

و گاز و یــا میانگیــن وزنــی فــروش داخلــی و صادراتــی بــرای بــرق و گاز 

و مابه التفــاوت قیمــت متــام شــده و تکلیفــی آب.

ــی . 3 ــع و گاز طبیع ــی قیمــت ســوخت مای ــی مــرف واقع ــن وزن میانگی

ــر در  ــو و تجدیدپذی ــش بازدهــی و انرژی هــای ن ــرای طرح هــای افزای ب

ــرق ــبکه های ب ش

تحویــل معــادل ارزش ســوخت رصفه جویــی شــده )بــا قیمــت صادراتــی( . 4

بــه صــورت نفــت خــام )بــه قیمــت صادراتــی روز( و یــا وجــه آن 

ــت  ــه درخواس ــا )ب ــده در نیروگاه ه ــی ش ــی رصفه جوی ــرای گاز طبیع ب

رسمایه گــذار و بــا رایــت مــاده 6 آیین نامــه)

افزایش کارآیی در موتورخانه ساختمان های مسکونی، تجاری و اداری

مقدار مشخصات طرح 
ماه 60 مدت زمان بازپرداخت

دالر ميليارد 2 )1395-1404( طرح اجرايدر طول دوره سقف بازپرداخت 

ميليارد متر مكعب گاز طبيعي 15.4 طرح   اجرايصرفه جويي در طول دوره  ميزان

ميليون تن معادل كربن 30.6 طرح  اجرايگازهاي گلخانه اي در طول دوره  كاهش انتشار

مقدار مشخصات طرح 
ماه 60 مدت زمان بازپرداخت

دالر ميليارد 2 )1395-1404( طرح اجرايدر طول دوره سقف بازپرداخت 

ميليارد متر مكعب گاز طبيعي 15.4 طرح   اجرايصرفه جويي در طول دوره  ميزان

ميليون تن معادل كربن 30.6 طرح  اجرايگازهاي گلخانه اي در طول دوره  كاهش انتشار

اهداف طرح:
• اجرای راهکارهای بهینه سازی مرف سوخت در سامانه گرمایش مركزی	

• كاهش مرف گاز طبیعی به صورت متوسط 7.9 میلیون مرتمكعب در روز	

• راندمان 	 بهبود  جهت  مرف كنندگان  رفتار  تغییر  و  عمومی  فرهنگ سازی 

سیستم حرارت مركزی ساختامن ها

دامنه کاربرد :
500 هزار ساختامن تیپ مسكونی و 100 هزار ساختامن تیپ تجاری- اداری

ذینفعان طرح:
• رشكــت هــای رسمایــه گــذار عامــل رصفــه جویــی ،رشكــت هــای تامیــن 	

ــكان ســاختامنهای اداری و تجــاری و  ــزات، مال ــده تجهی كنن

• ســاختامنهای مســكونی بــزرگ ، رشكــت هــای ناظــر بازرســی،اندازه گیــری 	

و صحــه گــذاری

چکیده طرح:
• ــای 	 ــد و ارتق ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده 12 قان ــاس م ــرح براس ــن ط در ای

ــا مشــاركت بخــش  ــه شــورای اقتصــاد ب ــی كشــور و مصوب ــام مال نظ

• ــه ارتقــای كارایــی انــرژی در 500 هــزار 	 خصوصــی و عمومــی نســبت ب

ــه/ ســامانه گرمایشــی مســكونی و 100 هــزار  واحــد موتورخان

• واحــد موتورخانــه/ ســامانه گرمایشــی اداری - تجــاری در رسارس كشــور 	

اقــدام خواهــد شــد. 

• ــی 	 ــب گاز طبیع ــرت مكع ــر م ــه ازای ه ــرح ب ــمول ط ــد مش ــر واح در ه

ــال ــل 2 س ــرف حداق ــط م ــه متوس ــبت ب ــده نس ــی ش ــه جوی رصف

• ــا رعایــت ماحظــات آب و 	 ــل هــامن واحــد در دوره هــای متناظــر ب قب

هوایــی )منظــور كــردن رسمــا و گرمــای خــارج از عــرف 

• ــنت دالر 	 ــغ 13 س ــته( ، مبل ــال گذش ــل 2 س ــط حداق ــه رشای ــبت ب نس

ــی  ــمی اعام ــرخ رس ــه ن ــی آن ب ــادل ریال ــا مع ــكا ی آمری

• بانــك مركــزی جمهــوری اســامی ایــران در زمــان بازپرداخــت بــه مــدت 	

حداكــر 60 مــاه بــرای ســامانه هــای

•  گرمایشــی/موتورخانه هــای ســاختامن هــای مســكونی ،تجــاری و اداری 	

تــا ســقف كل رسمایــه گــذاری بــه رشكــت 

• عامل رصفه جویی پرداخت خواهد شد.	

شهرهای مشمول طرح: 
• ــیر و 	 ــق رسدس ــرح در مناط ــت ط ــا اولوی ــور ب ــاختامنهای رسارس كش س

ــد. ــی باش ــدل م معت

رشایط رسمایه گذار: 
• ــزات و 	 ــات و تجهی ــته تاسیس ــدی در رش ــه بن ــی و رتب ــن مال دارای متك

ــور ــه كش ــه و بودج ــازمان برنام ــرژی از س ــات ان ــای خدم ــت ه رشك

• رشایط رشكت های ناظر،بازرسی،اندازه گیری و صحه گذاری:	

• 1- دارا بــودن رتبــه مشــاور در زمینــه تاسیســات بــرق و مكانیك،بازرســی 	

فنــی یــا بهینــه ســازی انــرژی از ســازمان برنامــه و بودجــه كشــور

• ــون 	 ــی در آزم ــه قبول ــده دارای گواهینام ــوزش دی ــران آم ــن ناظ 2- داش

بازرســی،نظارت و صحــه گــذاری طــرح افزایــش كارایــی موتورخانــه هــا 

از مراجــع ذیصــاح

نكات مهم:
• ــن 	 ــق لیســت تامی ــزات مــورد اســتفاده در اجــرای طــرح طب ــه تجهی كلی

ــی  ــد و گواه ــت باش ــد وزارت نف ــورد تایی ــر م ــزات معت ــدگان تجهی كنن

بازرســی فنــی  و شــخص ثالــث از مراجــع معتــر داخلــی و بیــن املللــی 

ــزات مذكــور اخــذ گــردد. ــرای تجهی ب

• ســقف تعهــدات دولــت دو میلیــارد دالر یــا معــادل ریالــی آن بــه 	

ــان  ــران در زم ــوری اســامی ای ــزی جمه ــك مرك ــرخ رســمی اعامــی بان ن

ــود. ــد ب ــت خواه بازپرداخ

• میــزان رصفــه جویــی حاصــل از اجــرای طــرح: 15.4 میلیــارد مرتمكعــب 	

گازطبیعــی

• ــادل 30.6 	 ــت محیطــی : مع ــار آالینده هــای زیس ــزان كاهــش انتش می

ــن ــن كرب ــون ت میلی

برای كسب اطاعات بیشرت به سامانه های زیر مراجعه فرمایید:

www.heatingsystem.ir

 www.ifco.ir
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  12مادهفرآيند كلي اجراي طرح هاي 
در شركت بهينه سازي مصرف سوخت

ش
خط مشيانرژيجايگزيني /طرح هاي صرفه جوييشمارهبخ

سوخت    
صرفه جويي 

جايگزين /
شده

دوره اجرا
)سال(

سقف بازپرداخت  
)ميليون دالر(

ي جايگزين/ صرفه جويي
/ ليتر ميليارد(

)ميليارد متر مكعب
در طول دوره اجرا

كاهش انتشار در اثر 
ني صرفه جويي يا جايگزي

)ميليون تن(سوخت 
اجرا در طول دوره

قل
 و ن

مل
ح

توسعه حمل و نقل بار و مسافر  1
ايران.ا.راه آهن ج

1395753110.527.2-1402نفت گاز وري انرژيبهره

هزار اتوبوس فرسوده ديزلي  17جايگزيني 2
درون شهري با اتوبوس گازسوز

139517955.715-1404نفت گازجايگزيني سوخت

  هزار دستگاه كاميون و كشنده 65 نوسازي3
سال   35باالي سن  تن و با 10باالي 

139527629.224-1404نفت گاز وري انرژيبهره

4
هزار دستگاه تاكسي   140 جايگزيني

مايش  فرسوده با تاكسي تمام گازسوز با پي
باال

1395635714.4-1402بنزينجايگزيني سوخت

توليد قواي محركه كم مصرف در 5
خودروهاي داخلي

139632823.9-1405بنزين وري انرژيبهره

عت
برق دار كردن چاه ها و تلمبه هاي آب 6صن

كشاورزي ديزلي
139516508.723-1406گاز نفتجايگزيني سوخت

مان
اخت

س

هزار موتورخانه   600ارتقاء كارايي 7
اداري/ ساختمان هاي مسكوني، تجاري

1395200015.430.6-1404طبيعي گاز وري انرژيبهره

قانون رفع موانع توليد  شركت بهينه سازي  12طرح هاي مصوب ماده

مقدار مشخصات طرح 
سال 8 مدت زمان بازپرداخت

ميليارد دالر 7.53 سقف بازپرداخت

نفت گاز ميليارد ليتر  10.5 *طرح  اجرايصرفه جويي در طول دوره  ميزان

ميليون تن معادل كربن 27.2 طرح  اجرايگازهاي گلخانه اي در طول دوره  كاهش انتشار

اهداف طرح:
توسـعه حمـل و نقـل ریلـی و افزایـش حمـل و نقـل بـار و بخش ریلی نسـبت 

بـه بخـش جـاده ای رصفه جویـی حاصـل از تخصیـص در شـیوه حمـل و نقل

دامنه کاربرد:
شبکه حمل و نقل باری و مسافری راه آهن جمهوری اسامی

ذینفعان طرح:
راه آهـن جمهـوری اسـامی ایران، رشکت هـای رسمایه گذاری عامـل رصفه جویی 

رشکت هـای تامیـن کننـده تجهیـزات، رشکت هـای ناظـر بازرسـی، اندازه گیری و 

صحه گذاری.

چکیده:
در راسـتای تحقـق اهـداف بنـد 24 سیاسـت های 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، طرح هـای متعـددی در رشكـت بهینه سـازی مـرف سـوخت بررسـی 

شـده و یـا در تحـت بررسـی قـرار دارنـد. از جملـه ایـن طرح هـا می تـوان بـه 

طـرح »توسـعه حمـل و نقـل بار و مسـافر توسـط راه آهن«، اشـاره منـود كه به 

منظـور رقابتـی شـدن هزینه هـای بخش ریلی و افزایش سـهم حمـل و نقل بار 

توسعه حمل و نقل بار و مسافر راه  آهن جمهوری اسالمی ایران

و مسـافر در بخـش ریلـی نسـبت بـه بخش جـاده ای و در نهایـت رصفه جویی 

سـوخت ناشـی از ایـن تغییـر شـیوه حمـل و نقـل، تبییـن شـده و بـه عنـوان 

مشـوقی بـرای رسمایه گـذاران بخش هـای خصوصـی و عمومی برای مشـاركت 

در طرح هـای ریلـی و جـذب حداكـری رسمایه گـذاری در صنعت ریلی كشـور 

و شـكوفایی بیشـرت ایـن بخـش، بـه تصویب شـورای اقتصاد رسـیده اسـت.

براین اسـاس رشكـت بهینه سـازی مـرف سـوخت، طـرح توسـعه حمـل و نقل 

گسـرتش رسمایه گـذاری  و  جـذب  طریـق  از  راه آهـن  توسـط  مسـافر  و  بـار 

بخش هـای 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 می تـوان به تهیه 

و تدویـن سـاختار تعامـات و روابـط ذینفعـان، عقـد تفاهم نامه هـا فیامبیـن 

بهینه سـازی مـرف سـوخت و رشكـت ج.ا.ا. و قراردادهـا فیامبیـن  رشكـت 

رشكـت راه آهـن ج.ا.ا. و رشكت هـای خصوصـی حمـل بـار و مسـافر ریلـی، 

ایجـاد سـامانه پایـش، اندازه گیـری و صحه گـذاری طـرح و مذاكـره بـا 

رسمایه گـذاران و تولیدكننـدگان بخـش ریلـی و ... اشـاره كـرد. راه آهـن سـقف 

تعهـد دولـت درخصـوص بازپرداخـت رسمایه گذاری هـای صـورت گرفتـه در 

پروژ هایـی كـه قـرارداد آنهـا بـه تاییـد وزارت نفـت رسـیده و بـه بهره بـرداری 

رسـیده باشـند، بـه میـزان عملكـرد نـاوگان جدیـد و متناسـب با عملكـرد كلی 

راه آهـن، بـه صـورت تجمعـی در طـول مـدت اجـرای ایـن طـرح كـه تـا سـال 

1402 می باشـد، حداكـر 7.5 میلیـارد دالر بـه نـرخ رسـمی ارز اعامـی بانـك 

مركـزی جمهـوری اسـامی ایـران خواهـد بود.



اهداف طرح:
نـاوگان  انـرژی  و  بهـره وری  راندمـان  افزایـش  و  سـوخت  مـرف  کاهـش 

شـهری نقـل  و  حمـل  مسـافری 

دامنه کاربرد:
17000 اتوبوس فرسوده دیزلی درون شهری 

ذینفعان طرح:
نـاوگان اتوبوس رانـی جمهـوری اسـامی ایـران، رشکت های رسمایه گـذار عامل 

رصفه جویـی، رشکت هـای تامیـن کننـده تجهیـزات، رشکت های ناظر، بازرسـی 

و اندازه گیـری و صحه گـذاری.

چکیده:
بـه اسـتناد مـاده 12 قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابـت پذیـر و ارتقـاء نظـام 

مالـی کشـور مصـوب 1394 و آیین نامـه اجرایی آن، طـرح "جایگزینی17000   

اتوبوس شـهری فرسـوده دیزلی با اتوبوسـهای گازسـوز" از سـوی وزارت نفت 

پیشـنهاد و پـس از تصویب در شـورای محـرتم اقتصاد، به رشکت بهینه سـازی 

مـرف سـوخت تکلیـف شـده اسـت .  ایـن طـرح با اهـداف كاهـش مرف 

سـوخت و افزایـش بهـره وری و راندمـان انـرژی در ناوگان 

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

مقدار مشخصات طرح 
سال 7 مدت زمان بازپرداخت

ميليارد دالر 1.795 )1395-1404( طرح اجرايدر طول دوره سقف بازپرداخت 

ميليارد ليتر نفت گاز  5.7 طرح اجرايجايگزيني در طول دوره  ميزان

ميليون تن معادل كربن15 طرح اجرايگازهاي گلخانه اي در طول دوره  كاهش انتشار

حمـل و نقـل مسـافری شـهری، نتایـج زیسـت محیطـی قابـل توجـه و ارتقای 

سـطح ایمنـی اجـرا خواهـد شـد. در ایـن طـرح تعـداد 17 هـزار  دسـتگاه 

نـاوگان  از چرخـه فعالیـت در  اسـقاط و  اتوبـوس دیزلـی شـهری فرسـوده 

مسـافری شـهری كشـور خـارج خواهنـد شـد. 

گیری  اندازه  از  پس  طرح،  این  از  حاصل  شده  جویی  رصفه  سوخت  ارزش 

های   بازه  در  سوخت،  مرف  سازی  بهینه  رشکت  توسط  گذاری  صحه  و 

شد.  خواهد  پرداخت  جویی  عامل رصفه  گذاران  به رسمایه  ماهه   3 زمانی 

با  فوق  مصوبه  اجرای  طریق  از  شده  رصفه جویی  مبالغ  بازپرداخت  تعهد 

اعام متقاضی و تایید وزارت نفت ایران، از طریق منابع ناشی از صادرات 

)كاهش واردات( سوخت مایع رصفه جویی شده )نفت گاز( طی 7 سال مطابق 

تا سقف تعهدات دولت )1795 میلیون  محاسبات سامانه مكانیزه )به سام( 

دالر( به ازای هر كیلومرت پیامیش متوسط تا 22 سنت دالر و یا معادل ریالی 

در  ایران  اسامی  جمهوری  مركزی  بانك  سوی  از  اعامی  رسمی  نرخ  به  آن 

قرارداد  جویی طرف  عامل رصفه  به رشكت های رسمایه گذار  پرداخت  زمان 

تایید  مورد  مشابه  عناوین  یا  اتوبورسانی  واحد  رشكت های  شهرداری ها/  با 

شهرداری ذیربط به مدت 7 سال به ازای هر اتوبوس 12 مرتی پرداخت خواهد 

بود. مبنای پرداخت برای اتوبوس های شهری 9 مرتی 0/7 برابر اتوبوس های 

12 مرتی )تا 15.4 سنت دالر( و برای اتوبوس های 18 مرتی 1/7 دهم برابر 

اتوبوس های 12 مرتی )تا 37.4 سنت دالر( خواهد بود.

اهداف طرح:
کاهـش مـرف سـوخت و افزایـش بهـره وری  و راندمـان انـرژی در نـاوگان 

بـاری جـاده ای کشـور، نتایج زیسـت محیطی قابل توجـه و ارتقاء سـطح ایمنی 

ترافیـک جـاده ای و در مجمـوع افزایـش بهـره وری در سـطح کان کشـور.

دامنه کاربرد:
65000 دستگاه کامیون و کشنده فرسوده حائز رشایط.

ذینفعان طرح:
نـاوگان حمـل و نقـل جـاده ای، رشکت هـای رسمایه گـذاری عامـل رصفه جویـی، 

رشکت هـای تامیـن کننـده تجهیـزات، رشکت هـای ناظـر، بازرسـی، صحه گذاری 

و اندازه گیـری.

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

نوسازی 65 هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده

مقدار مشخصات طرح 
سال 7 مدت زمان بازپرداخت

ميليارد دالر 2.7 )1395-1404( طرح اجرايدر طول دوره سقف بازپرداخت 

ميليارد ليتر نفت گاز  9.2 طرح اجرايصرفه جويي در طول دوره  ميزان

ميليون تن معادل كربن 24 طرح  اجرايگازهاي گلخانه اي در طول دوره  كاهش انتشار

رشایـط 1- دارا بـودن كارت هوشـمند نـاوگان معتـر و فعال )كارتهـای موقت و 
غیـر فعـال قابـل قبـول منی باشـد.( 2- دارا بـودن كارت سـوخت معتـر و فعال، 
3-در 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 35 سـال 
و 5- ظرفیـت خـودرو مـورد نظـر جهـت اسـقاط باالتـر از 10 تـن، اسـقاط و از 
چرخـه فعالیـت در نـاوگان بـاری كشـور خارج خواهند شـد. بـا ورود این تعداد 
كامیـون و كشـنده جدیـد کـه طی سـالهای 1395 الی 1404 اجرایی خواهد شـد  
همیـن تعـداد دسـتگاه از كامیـون و كشـنده های فرسـوده کـه دارای عمر بیش 
از 35 سـال هسـتند از چرخـه نـاوگان حمـل و نقل جاده ای خارج خواهند شـد.

بـرآورد می گـردد کـه بـا اجـرای کامـل این طـرح در طول اجـرای طرح )7 سـال( 
حـدود 9.242 میلیـارد لیـرت در مـرف نفـت گاز رصفه جویـی و 24 میلیـون تـن 
معـادل دی اكسـید كربـن كاهـش انتشـار آالینده هـای زیسـت محیطـی محقق 

گـردد. همچنیـن ارزش رصفـه جویـی حاصلـه از جایگزینی 
65 هزار كامیون و كشـنده فرسـوده باالی 10 تن دارای سـن باالتر از 35 سـال، 
2762 میلیـون دالر در طـی دوره اجـرا تـا پایـان بـاز پرداخـت 1404 بالـغ مـی 
گـردد کـه از محـل منابع ناشـی از صـادرات فـرآورده های سـوختی رصفه جویی 
شـده حاصـل از اجـرای طـرح بـه رشکت هـای رسمایه گـذار بازپرداخـت خواهـد 

. شد
ارزش سـوخت رصفـه جویـی شـده حاصـل از ایـن طرح، پـس از انـدازه گیری و 
صحـه گـذاری توسـط رشکت بهینه سـازی مرف سـوخت، در بازه هـای  زمانی 
3 ماهـه 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 18-10 تن 5/5 سـنت،  رسـته 26-19 تن 4/4 سـنت و رسـته 

27 تـن بـه باال 9/1 سـنت می باشـد. 



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

اهداف طرح:
کاهـش مـرف بنزیـن، ارتقـاء راندمان پیامیش تاکسـی های فرسـوده موجود و 

کاهـش انتشـار آالینده های زیسـت محیطی.

دامنه کاربرد:
140 هزار دستگاه تاکسی فرسوده با تاکسی پایه گازسوز.

ذینفعان طرح:
نـاوگان تاکسـیرانی جمهـوری اسـامی ایـران، رشکت هـای رسمایه گـذار عامـل 

رصفه جویـی، رشکت هـای تامیـن کننـده تجهیـزات، رشکت هـای ناظر، بازرسـی 

و اندازه گیـری و صحه گـذاری.

چکیده:
کشور  مالی  نظام  ارتقاء  و  پذیر  رقابت  تولید  موانع  رفع  قانون   12 ماده  استناد  به 

مصوب 1394 و آیین نامه اجرایی آن،  طرح » جایگزینی 140 هزار تاكسی فرسوده با 

تاكسی پایه گازسوز /هیریدی/الکرتیکی با پیامیش باال » 

از سوی وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب در شورای محرتم اقتصاد، به رشکت 

بهینه سازی مرف سوخت تکلیف شده است .  این طرح با اهداف کاهش مرف 

بنزین ، ارتقاء راندمان  پیامیش تاکسی های فرسوده موجود و کاهش انتشار آال ینده 

های زیست محیطی اجرا خواهد شد . در این طرح تعداد 140 هزار دستگاه تاکسی 

پایه گازسوز/هیریدی/ 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 1395 الی 1402 اجرایی خواهد شد  

همین تعداد دستگاه  از تاکسی های فرسوده که دارای عمر بیش از 10 سال هستند 

از چرخه حمل و نقل خارج خواهند شد.

بنزین  این طرح حدود 7 میلیارد لیرت در مرف  با اجرای کامل  برآورد می گردد که 

رصفه جویی خواهد شد. که از این طریق حداقل 14.4 میلیون 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  1395 لغایت 1402 بالغ می گردد که از محل منابع 

از اجرای طرح به  از صادرات فرآورده های سوختی رصفه جویی شده حاصل  ناشی 

رشکت های رسمایه گذار بازپرداخت خواهد شد.

ارزش سوخت رصفه جویی شده حاصل از این طرح ، پس از اندازه گیری و صحه گذاری 

بازه های زمانی 3 ماهه به رسمایه  ، در  بهینه سازی مرف سوخت  توسط رشکت 

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 57 سی سی بنزین در داخل کشور( و برای تاکسی های ون 

گاز سوز معادل 1/55 سنت دالر)معادل یارانه 78 سی سی بنزین در داخل کشور( در 

سقف مقرر مصوبه شورای اقتصاد خواهد بود مبلغ پرداختی به ازای جایگزینی برای 

تاکسی های صندقدار به مدت 5 و 7 سال تا سقف 3780 دالر یا معادل ریالی آن به 

نرخ رسمی اعامی بانک مرکزی ج.ا.ایران و برای تاکسی های ون به مدت 7 سال تا 

سقف 7810 دالر یا معادل ریالی آن به نرخ رسمی اعامی بانک مرکزی ج.ا.ایران می 

باشد. قابل توضیح است میزان پیامیش تاکسی های جایگزین پایه گاز سوز حداقل 

300 کیلومرت با هر بار سوخت گیری و تاکسی های هیریدی/ متام الکرتیکی با پیامیش 

حداقل 200 کیلومرت با یکبار شارژ خواهد بود. تعهد موضوع این طرح ، متناسب با 

پیرشفت فیزیکی اجرای طرح و با اعام سازمان های مرتبط بعنوان متقاضی ) سازمان 

شهری( تاکسیرانی  اتحادیه  و  رسارسکشور  تاکسیرانی  تعاونی  اتحادیه  ها،  شهرداری 

و تایید نهایی رشکت بهینه سازی مرف 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 
سال 7و  5 مدت زمان بازپرداخت

ميليون دالر 635 )1395-1402( طرح اجرايدر طول دوره سقف بازپرداخت 

ميليارد ليتر بنزين 7 طرح   اجرايجايگزيني در طول دوره  ميزان صرفه جويي

ميليون تن معادل كربن 14.4 طرح اجرايگازهاي گلخانه اي در طول دوره  كاهش انتشار

اهداف طرح:
رصفه جویی در مرف 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:
500 هزار خودرو.

ذینفعان طرح:
کننـده  تامیـن  رشکت هـای  رصفه جویـی،  عامـل  رسمایه گـذار  رشکت هـای 

صحه گـذاری. و  اندازه گیـری  بازرسـی،  ناظـر  رشکت هـای  تجهیـزات، 

چکیده:
لیرت در مرف  این طرح مقدار 2 میلیارد  با اجرای کامل  برآورد می گردد که 

بنزین رصفه جویی خواهد شد. که از این طریق حداقل 3.9 میلیون 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  1396 لغایت 1405 بالغ می گردد. 

تولید قوای محرکه کم مصرف  در 
خودروهای داخلی

مقدار مشخصات طرح 
ميليون دالر 328 سقف بازپرداخت

سال 5 مدت زمان بازپرداخت
ميليارد ليتر بنزين2 )1405 -1396(صرفه جويي در طول دوره اجراي طرح  ميزان

ميليون تن معادل كربن 3.9 گازهاي گلخانه اي كاهش انتشار

:طرح اهداف
 اين طرح با هدف صرفه جويي در مصرف بنزين موتور، كاهش آالينده هـاي 

نرژي بـا  زيست محيطي ناشي از احتراق بنزين موتور، بهبود شرايط اقتصاد ا
.كاهش واردات بنزين يا امكان صادرات آن ميباشد

ميليارد ليتر در مصـرف   2برآورد مي گردد كه با اجراي كامل اين طرح مقدار 
ميليـون تـن از    3.9كه از اين طريق حداقل . بنزين صرفه جويي خواهد شد

ويي همچنين ارزش صرفه ج. انتشار گاز دي اكسيد كربن كاسته خواهد شد 
ميليون دالر در طي دوره اجرا تا پايـان   328حاصله از اجراي طرح مذكور ، 

. بالغ مي گردد 1405لغايت  1396باز پرداخت طي سال هاي  

توليد قواي محركه كم مصرف در خودروهاي داخلي

اهداف طرح:
جایگزینـی سـوخت مرفـی از طریـق بـرق دار کـردن چا ههـای کشـاورزی، بـا 

اسـتفاده از انرژی هـای تجدیدپذیـر )خورشـید و بـاد(.

دامنه کاربرد:
کلیه پمپ ها و تلمبه های آب کشاورزی.

ذینفعان طرح:
مانند طرح رسسیلندر

چکیده:
در حال حارض تأمین انرژی پمپ های آب در چاه های كشاورزی کشور عمدتا 

با استفاده از سوخت نفت گاز انجام می شود. با توجه به پرداخت هزینه قابل 

ماحظه بابت یارانه سوخت تحویلی به كشاورزان توسط دولت، هدف از این 

کشاورزی  چاه های  کردن  برق دار  طریق  از  مرفی  سوخت  جایگزینی  طرح 

و  برق رسارسی  باد(، شبكه  و  )خورشید  تجدید پذیر  انرژی های  از  استفاده  با 

شده  انجام  برق  شبکه  سناریوی  برای  محاسبات  می باشد.  گازسوز  موتورهای 

است.

برق دار کردن چاه ها و تلمبه های 
آب کشاورزی

مقدار مشخصات طرح 
سال 8 مدت زمان بازپرداخت

ميليارد دالر1.65 )1395-1406( طرح اجرايدر طول دوره سقف بازپرداخت 

ميليارد ليتر نفت گاز 8.7 طرح  اجرايجايگزيني در طول دوره  ميزان

ميليون تن معادل كربن 23 طرح اجرايگازهاي گلخانه اي در طول دوره  كاهش انتشار


