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براي توسعه صنعت نفت در حال حاضر سه
اولويت به شرح زير پيشنهاد ميشود:
اولويت اول :توسعه ميادين مشترك،
اولويت دوم :افزايش ضريب برداشت از ميادين
توسعه يافته،
اولويت سوم :پروژههاي بهرهوري انرژي.
استفاده بهينه ،درست و به موقع از ثروت ملي
كشور به ويژه ذخاير نفت و گاز از مهمترين
اولويتها است .در حالي كه همسايگان بيمهابا
و حريصانه استخراج از ميادين مشترك را از
مدتها پيش شروع كردهاند اهميت استفاده
به موقع از ذخاير و ميادين مشترك دو چندان
ميشود ،از اين رو اولويت اول براي توسعه
صنعت نفت ،توسعه ميادين مشترك است.
دولت ،فارغ از هرگونه مراودات و سياستها
و سنگاندازيهاي همسايگان جنوبي براي
عدم استفاده ايران از حق قانوني خود ،ناچار
است ،مذاكره با همسايگان را در اولويت كاري
خود قرار داده و استخراج از ميادين مشترك را
با انجام مذاكرات  -همانند آنچه كه در برجام
اتفاق افتاد -به طريق عادالنه به سرانجام برساند.
بديهي است توسعه ميادين مشترك ،نياز به
سرمايهگذاري به ويژه سرمايهگذاري خارجي

دارد و اين مهم نيز در قراردادهاي جديد نفتي
و طرحها و پروژههاي پيشنهادي نيز ديده شده
است ،بنابراين نهاييسازي مدل جديد از ابزار
الزم براي توسعه صنعت نفت است .سستي
و تأخير در ارايه مدل جديد قراردادها ()IPC
قراردادها زيانبار است .وزارت نفت بايد هرچه
سريعتر نظرات و پيشنهادها را بررسي کرده و
آنچه را كه به ارتقاء محتويات  IPCمنجر مي-
شود بپذيرد و بهانهگيريها را نيز با جديت رد
کرده و مدل جديد را براي بستن قراردادهاي
IPCجديد ارايه کند.
اولويت دوم «افزايش ضريب برداشت از ميادين
توسعه يافته» است .اين اولويت نيز مشمول
تعريف «استفاده بهينه» از ثروت ملي كشور
است .اهميت افزايش ضريب برداشت را به
سادگي ميتوان از مقايسه عدد  24كه ضريب
برداشت از مخازن كشور است ،با عدد  65براي
كشور نروژ كه با استفاده از فناوريهاي روز به
آن رسيده است ،بيان كرد .حتي با افزايش یک
درصد به ضريب برداشت ،به راحتي میتوان
درك كرد كه چه ميزان به درآمد نفتي كشور
اضافه خواهد شد .براي رسيدن به ميزان سهميه
به قبل از تحريم نيز چارهاي جز افزايش ضريب

برداشت نداريم .بديهي است افزايش برداشت
از مخازن بايد با انجام مطالعات و با برنامه باشد.
افزايش برداشت غيرصيانتي از مخزن ،موجب
خسارت جبران ناپذيري به مخزن ميشود.
اولويت سوم «پروژههاي به رهوري انرژي»
است .اين اولويت نيز مصداق عيني استفاده
بهينه از ثروت ملي است.
بهرهوری پايين در توليد ،ذخيره و استفاده از
انرژي آنچنان عيان است و به طور مكرر نيز
بيان شده است كه نيازي به ارايه آمار و ارقام در
اين زمينه نيست .هدر دادن ثروت ملي به اين
آشكاري در هيچ يك از سرمايههاي ملي كشور
اتفاق نيفتاده است (البته مسأله آب نيز موضوع
خاص خود را دارد كه متأسفانه آنهم عيان و
آشكار است ).صرفهجويي و جلوگيري از هدر
رفتن انرژي ،به نظر میرسد يكي از طرحهاي
كمهزينه و شايد مهمترين آنها باشد .براي انجام
اين مهم ،در درجه اول كار فرهنگي نياز است كه
ميتوان اين كار فرهنگي را با اجراي برنامههايي
از مدارس ابتدايي شروع و تا سخنرانيها و
خطابههاي نماز جمعه و جماعت و برنامههاي
راديويي و تلويزيوني و سينمايي ادامه داد .براي
مصرفكننده بايد روشنگري كرد كه قيمت
واقعي انرژي كه آنرا مصرف و بعض ًا هدر
ميدهد چقدر است و اگر واقع ًا بايد براي آن
وجهي پرداخت ميکرد چه درصدي از حقوق
ماهيانهاش را بايد بابت آن اختصاص ميداد.
همچنين الزم است ،عالوه بر خانوارها،
طرحهاي بهينهسازي مصرف انرژي در
بخشهاي مختلف از جمله صنعت
و حمل و نقل نيز به مورد اجرا گذاشته شود.
خوشبختانه محمل قانوني و زمينه اجراي
طرحهاي مربوط به سه اولويت پيشنهادي باال
پیشتر با تصويب و ابالغ «قانون رفع موانع
توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور»،
آماده شده است .با نگاهي به ماده  12اين قانون
به ويژه بندهاي الف ،ب و پ و همچنين
آییننامه اجرايي آن مالحظه ميشود كه زمينه
انجام فعاليتهاي مرتبط وجود دارد.
شايان ذكر است كه در اجالس اخير پاريس
كه بيانيه آن نيز به تصويب اعضا رسيده ،همه
كشورها از جمله ايران
با كاهش گازهاي گلخانهاي موافقت کردند كه
اين نيز به معني صرفهجويي در مصرف انرژي
تلقی میشود.

ماده دوازده قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
و ارتقاي نظام مالی کشور

الیحه یک فوریتی دولت در خصوص «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور»
که در جلسه علنی مورخ  1394.02.01تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید و به قانونی به
همین عنوان تبدیل شد ،در ماده  12خود به موضوعات مربوط به بهرهوری به ویژه بهرهوری
انرژی میپردازد.
آنچه در ادامه میخوانید ماده  12این قانون و آییننامه اجرایی آن است که به عنوان یک قانون
مترقی برای فعاالن حوزههای اقتصادی به ویژه نفت و نیرو بسیار قابل تامل است.
ماده  - 12قانون«رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور»:
به کلیه وزارتخانهها به ویژه نفت و نیرو و شرکتهاي تابعه و وابسته به آنها و سازمانها و
موسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده میشود
ساالنه تا سقف یکصد میلیارد دالر بهصورت ارزي و پانصد هزار میلیارد ریال به صورت ریالی
که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل میشود ،درموارد مربوط به بندهاي ذیل این ماده که
سرمایهگذاري یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخشهاي خصوصی
یا تعاونی به تولید ،صادرات ،ارتقاي کیفیت ،صرفهجویی یا کاهش هزینه در تولید کاال یا خدمت
و زمان و بهبود کیفیت محیطزیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی میانجامد براي نفت و گاز
و میعانات گازي و فرآوردههاي نفتی و کاالها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمتهاي
صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض
قانونی و سایر هزینههاي متعلقه و براي سایر موارد با قیمتهاي غیریارانه-اي با احتساب حقوق
دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینههاي متعلقه قرارداد منعقد کنند.
دولت مکلف است:
 -1کاال یا خدمت تولیدشده یا صرفهجویی شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از
محل درآمد ،صرفه جویی ،منافع یا ارزش حاصله خریداري کند.
 -2اصل و سود سرمایهگذاري و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینههاي متعلقه یا
منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت کند.
درصورت تامین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجزاي ( )1و ( )2از بودجه کل کشور ،ضمن
مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور از طریق خزانهداري کل کشور اقدام
میشود.
اشخاص فوق میتوانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کاال یا خدمت تولیدشده
یا صرفهجویی شده و منافع یا ارزش حاصله از سرمایهگذاري یا اقدام در داخل یا خارج کشور
و یا بهرهبرداري و استفاده از آنها اقدام کنند.
الف  -طرحهاي نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام ،گاز و میعانات گازي
با اولویت مخازن مشترك و افزایش ظرفیت پاالیش نفتخام و میعانات گازي ،افزایش تولید
محصوالت پتروشیمی ،ذخیرهسازي نفت خام ،میعانات گازي و گاز طبیعی مخازن مشترك در
مخازن غیرمشترك و داخل کشور ،ذخیرهسازي گاز در فصول کممصرف براي استفاده در فصول
پرمصرف ،تبدیل درجاي نفت وگاز و میعانات گازي به محصول یا برق ،تزریق گاز به میادین
داخلی ،رشد صادرات و عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفتخام ،میعانات گازي و گاز
و فرآوردههاي نفتی ،جلوگیري از سوختن گازهاي همراه نفت و میعانات گازي و جایگزینی
گاز داخلی یا وارداتی با فرآوردههاي نفتی ذيربط و کلیه طرحهایی که به افزایش تولید یا
صرفهجویی در مصرف نفتخام و میعانات گازي و گاز و فرآوردههاي نفتی بیانجامد.
ب  -طرحهاي بهینهسازي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف از جمله صنعت با اولویت
صنایع انرژيبر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهري و ساختمان ،توسعه استفاده
از انرژيهاي تجدیدپذیر ،گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع شده با
اولویت شهرهاي بزرگ و مسیر راههاي اصلی بین شهري ،تولید و یا جایگزین کردن خودروهاي
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کم مصرف و یا برقی با خودروهاي پرمصرف و فرسوده و کاهش
هزینههاي حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ (خسارت تأخیر) کشتیها
و طرحهاي حمل ونقل ریلی ،جادهاي ،دریایی ،هوایی اعم از زیرساخت
ها و وسایل حمل و نقل ،طرحهایی که به کاهش گازهاي گلخانه اي
منجر می شود ،ماشین آالت و واحدهاي تولیدي بخش کشاورزي.
پ  -طرحهاي احداث نیروگاه با بازدهی (راندمان) باال ،افزایش تولید
و بازدهی حرارتی نیروگاهها که منجر به افزایش بازدهی حرارتی و
ترکیب برق ،سرما و ( )CHPشود ،با اولویت نصب بخش بخار در
نیروگاههاي چرخه (سیکل) ترکیبی اعم از ترکیب برق و گرما ،توسعه
استفاده از انرژيهاي تجدیدپذیر ،کاهش تلفات انرژي در تولید ،انتقال و
( )DGو مولدهاي مقیاس کوچک ( )CCHPگرما ،توزیع ،بهینهسازي
و صرفهجویی در مصرف برق و انرژي ،برقی کردن چاههاي کشاورزي
با اولویت استفاده از منابع انرژيهاي نو از جمله انرژي خورشیدي،
جایگزینی مصرف برق به جاي گاز یا فرآوردههاي نفتی در مناطقی که
توجیه اقتصادي دارد و افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق،
تولید برق از تلفات گاز و سوخت کارخانجات.
ت -طرحهاي احداث سد ،بندر ،آب و فاضالب ،طرحهاي جلوگیري
از شوري و کاهش کیفیت آب ،شیرین کردن آب شور و تولید آب
شیرین با استفاده از روشهاي مختلف با اولویت روشهاي حرارتی
بازیافتی ،بهینهسازي و صرفهجویی در مصرف آب با کاهش تلفات آب
در انتقال و توزیع ،مهار و بهرهبرداري بهینه از آبهاي داخلی ،مشترك
و مرزي و آبهایی که به دریا میریزد و طرحهاي جمعآوري و دفع
بهداشتی فاضالب و کلیه طرحهایی که به بهبود کیفیت و کاهش مصرف
آب میانجامد ،طرحهاي زهکشی اراضی کشاورزي و شیوههاي نوین
آبیاري ،تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به سرمایهگذاران در کلیه
موارد از جمله شرب و بهداشت ،صنعت ،کشاورزي و آبیاري
ث  -سایر طرحهایی که به ارتقاي کیفیت یا کمیت کاالها و خدمات
تولیدي یا صرفهجویی و جلوگیري از هدر رفتن سرمایههاي انسانی،
مالی ،محیطزیست و زمان منجر میشوند.
تبصره  -1توجیه فنی و اقتصادي و زیستمحیطی ،زمانبندي اجراء
و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرحهایی که نیاز به
تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذيربط به تصویب شوراي اقتصاد
میرسد .شوراي اقتصاد مکلف است حداکثر تا مدت یک ماه پس از
وصول هر طرح به دبیرخانه آن ،رسیدگی و تعیین تکلیف کند.
تبصره  -2صندوق توسعه ملی و بانکهاي عامل موظفند به طرحهاي
داراي توجیه فنی و اقتصادي این ماده با اولویت ،تسهیالت ارزي و
ریالی پرداخت کنند.
تبصره  -3درمواردي که سرمایهگذاري یا اقدامات اشخاص موضوع
این ماده منجر به افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینههاي عمومی
شود ،تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایهگذاري و حقوق دولتی و
عوارض قانونی و سایر هزینههاي متعلقه یا منافع و عواید حاصل از
اقدامات ،به میزان و ترتیبی که به تصویب شوراي اقتصاد میرسد به
عهده دولت است.
وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایهگذار یا اقدامکننده
را مطابق مصوبه شوراي اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا
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کاهش هزینهها ،حسب مورد به قیمتهاي صادراتی یا وارداتی
(براي سوخت) و در سایر موارد ،وزارتخانههاي ذيربط و
شرکتهاي تابعه موظفند به سرمایهگذار یا اقدام کننده ،پرداخت
کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانهداری کل کشور)
منظور و تسویه حساب کنند .در مواردي که در اثر سرمایهگذاري
یا اقدامات موضوع این ماده ،درآمد دستگاههاي اجرایی یا
شرکتهاي دولتی کاهش یابد ،دولت مکلف به جبران معادل
کاهش درآمد دستگاههاي اجرایی یا شرکتهاي دولتی مربوط
است.
حکم این تبصره شامل بندهاي (الف) و (ب) ماده ( )82قانون
برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران نمیشود.
تبصره -4بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند (ت) این ماده
از محل درآمدهاي حاصل از اجراي طرحها در قوانین بودجه
سنواتی صورت میگیرد.
تبصره  -5در اجراي بندهاي این ماده اولویت با سرمایهگذارانی
است که نفتخام ،میعانات گازي و یا فرآوردههاي نفتی را براي
تسویه تعهدات دولت قبول میکنند.
تبصره  -6ارزش سوخت و یا انرژي صرفهجویی شده بر اساس
نوع و ترکیب سوخت مصرفی در دوره یکسال قبل از انعقاد
قرارداد و طبق قیمتهاي صادراتی و یا وارداتی محاسبه و منظور
میشود.
تبصره  -7به وزارتخانههاي مذکور اجازه داده میشود درصورت نیاز
آب ،برق ،گاز و فرآوردههاي نفتی و سایر کاالها و خدمات یارانهاي
تولید یا صرفهجویی شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی،
خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمتهاي صادراتی یا وارداتی
(براي سوخت) و براي سایر موارد به قیمتهاي غیریارانهاي از
آنان و یا سایر سرمایه-گذاران در این زمینه خریداري یا براي ایجاد
اشتغال و اجراي طرحهاي تملک داراییهاي سرمایه اي در هر استان
و هر شهرستان سرمایهگذاري کنند .در صورت تمایل سرمایهگذار
میتواند کاال یا خدمت تولید یا صرفهجویی شده را در داخل یا
خارج به فروش برساند.
تبصره  -8به منظور کاهش هزینهها و تشویق به کاهش مصرف
در کاالها و خدمات یارانهاي به وزارتخانههاي مذکور و
شرکتهاي تابعه و وابسته ذيربط به آنها در این ماده اجازه داده
میشود با تصویب شوراي اقتصاد مصارف کمتر از حد معین،
آب ،برق ،گاز ،فرآوردههاي نفتی و سایر کاالها و خدمات
یارانهاي را با توجه به فصل ،منطقه جغرافیایی ،نوع مصرف و
مصرفکنندگان ،متناسب با کاهش مصرف به حداقل قیمت و
یا صفر کاهش دهد.
چگونگی اجراي این تبصره با پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت
و برنامهریزي کشور و وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارایی،
نفت ،نیرو ،صنعت ،معدن و تجارت و جهادکشاورزي شامل
تعیین حد معین براي مصارف مناطق جغرافیایی ،نوع مصرف و
مصرفکنندگان و مقدار و قیمت مصرف تا دوماه پس از ابالغ این
قانون به تصویب شوراي اقتصاد می-رسد.

آییننامه اجرایی ماده دوازده قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور

آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزي
کشور و وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارایی ،نفت و نیرو حسب مورد
حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیات
وزیران میرسد.
آییننامه اجرایی ماده  - 12قانون«رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي
نظام مالی کشور»:
هیات وزیران در جلسه  1394/4/21به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای
امور اقتصادی و دارایی ،نفت و نیرو و سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور و به استناد ماده ( )12قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای
نظام مالی کشور  -مصوب  ،-1394آییننامه اجرایی ماده یادشده را به
شرح زیر تصویب کرد:
ماده  -1کلیه دستگاههای موضوع ماده ( )12قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در این آییننامه به اختصار
«قانون» نامیده میشود ،میتوانند به منظور صرفهجویی در مصرف نهادهها
و کاهش هدر رفت ،تلفات و هزینهها ،افزایش تولید کاالها و خدمات
و سایر موارد مذکور در ماده ( )12قانون که منجر به افزایش درآمد یا
کاهش هزینه شود ،در زمینه وظایف مصوب خود قراردادهای الزم را
در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی
و خارجی با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی منعقد کرده و ترتیبی
اتخاذ کنند که سرمایهگذاری یا اقدام صورت گرفته مطابق بند ( )2ماده
( )12قانون ،صرفًا از محل درآمد اضافی و یا صرفهجویی ایجاد شده
بازپرداخت شود.
ماده  -2خرید کاال و یا خدمت تولیدشده در اجرای قراردادهای موضوع
این آییننامه توسط دستگاههای اجرایی صرفًا در مواردی که قانون
اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی دولت را مجاز به
دخالت میداند -تا سقف سرمایهگذاری صورت گرفته -انجام میشود.
در خصوص سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز و بهینهسازی که
منجر به کاهش مصرف سوخت شود ،بازپرداخت سرمایهگذاری از محل
صرفهجویی سوخت و یا درآمد حاصل از اجرای طرح ،پس از تصویب
شورای اقتصاد توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت تضمین میشود .در
سایر موارد مقرر در ماده ( )12قانون ،سرمایهگذار میتواند طبق قرارداد یا
مجوز صادره ،راسًا به فروش محصول و یا صدور کاال و خدمات تولیدی
به خارج کشور و یا بهرهبرداری و استفاده از آنها اقدام کند.
ماده  -3در مورد پرداخت بالعوض بابت جبران سرمایهگذاری و یا یارانه
صرفهجویی حاملهای انرژی و آب و کاالهای یارانهای ،حداکثر کمک
متناسب با سطح فنآوری بکار رفته تا سقف سرمایهگذاری صورت
گرفته و یا دوره زمانی صرفهجویی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد
(هر کدام که کمتر باشد) به یکی از صورتهای زیر (به ترتیب اولویت)
انجام میشود:
الف -در خصوص سوختهای صرفهجویی شده و آب ،تحویل همان
میزان از همان حامل انرژی یا آب (پس از کسر بهای داخلی آن) و اجازه
فروش و صادرات.
ب -پرداخت بالعوض به میزان مابهالتفاوت قیمت داخلی و صادراتی
سوخت صرفهجویی شده در همان سال برای فرآوردههای نفتی و گاز

(در صورت امکان صادرات پس از کسر هزینه و جریمهها) و یا میانگین
وزنی فروش داخلی و صادراتی برای برق و گاز و مابهالتفاوت قیمت
تمام شده و تکلیفی آب.
ج -در مورد طرحهای کاهش تلفات طرحهای افزایش بازدهی و
انرژیهای نو و تجدیدپذیر در شبکههای برق مبنای محاسبه سوخت
صرفهجویی شده میانگین وزنی مصرف واقعی قیمت سوخت مایع و گاز
طبیعی خواهد بود.
د -درخصوص گاز طبیعی صرفهجویی شده در نیروگاهها ،وزارت نفت
مکلف است با درخواست سرمایهگذار معادل ارزش سوخت صرفهجویی
شده (با قیمت صادراتی) ،را به صورت نفت خام به قیمت صادراتی روز
در مبادی صادراتی تحویل و یا وجه آن را با رعایت ماده ( )6این آییننامه
به سرمایهگذار پرداخت کند و همزمان مراتب را جهت تسویه حساب به
خزانهداری کل منعکس و در حسابهای فیمابین منظور کند.
ماده  -4صالحیت حرفهای ،توانایی تأمین سرمایه و صالحیت انجام کار
اشخاص متقاضی انجام کار با وزارتخانهها و دستگاههای تابعه و وابسته
آنها حسب مورد به تایید وزیر یا مقام مجاز از سوی وی و در خصوص
سایر دستگاههای مستقل به تایید باالترین مقام دستگاه اجرایی میرسد.
ماده  -5به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار و موقعیت ویژه ،دستگاههای
اجرایی موظفند قراردادهای موضوع این آیین نامه را با رعایت قانون
برگزاری مناقصات منعقد کنند .همچنین در مواردی که سرمایهگذاری و
صرفهجویی حاصله ،در تاسیسات متعلق به بخش خصوصی یا تعاونی
صورت میگیرد ،نباید قیمت قرارداد و یا مبلغ بازپرداخت سرمایهگذاری
از قیمتهای مشابه قراردادهای منعقده در مناقصه ،باالتر باشد.
ماده  -6در مواردی که بازپرداخت سرمایهگذاری و یا پرداخت بهای کاال یا
خدمت تولیدی و یا پرداخت بالعوض صرفهجویی مورد قرارداد از محل
درآمد عمومی دولت تامین میشود ،بازپرداخت با پیشبینی و تصویب در
بودجه ساالنه و صرفًا پس از واریز درآمد اضافی یا صرفهجویی حاصله به
خزانه و از محل ردیفهای مصوب مربوط صورت میگیرد.
تبصره -در مواردی که بازپرداخت از طریق بخشی از نفت و گاز تولیدی
و یا فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی صورت میگیرد ،وزارت نفت از طریق
شرکتهای تابعه ،پس از پرداخت به سرمایهگذار (طبق جداول مصوب
شورای اقتصاد) مراتب را جهت منظور کردن پرداختها به حساب
بدهکاری دولت و تسویه حساب به خزانهداری کل کشور اعالم می-کند.
ماده  -7در کلیه قراردادهای موضوع این آییننامه ،توجیه فنی -اقتصادی
و زیستمحیطی ،برتری فنآوری نسبت به سطح موجود کشور ،نحوه
اندازهگیری و صحهگذاری ( ،)M&Vامکانپذیری بازپرداخت از محل
درآمد حاصله ،جدول دریافت و بازپرداخت سرمایهگذاری صورت
گرفته به شرح بند ( )2ماده ( )12قانون،یا بهای محصوالت مورد خرید
حسب مورد ،سقف تعهدات دولت (در مورد افزایش درآمد عمومی و یا
کاهش هزینه عمومی) و پرداخت بالعوض بابت جبران سرمایهگذاری
و یا یارانه صرفهجوییهای انجام شده ،با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط به
تصویب شورای اقتصاد میرسد.
این مصوبه را اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور ،برای اجرا
ابالغ کرده است.
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