فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان واجد شرايط خريد گاز طبيعي جهت بهرهگيری در واحدهای
کوچکمقياس مايعسازی و/يا فشردهسازی گاز طبيعي با هدف صادرات
دس ػال "التصاد هماٍهتی؛ الذام ٍ ػول" ٍ تا ّذف اجشايی ًوَدى هٌَيات همام هؼظن سّثشي (هذظلِالؼالی)
دس خصَف ػياػتّاي التصاد هماٍهتی ٍ اصل  44لاًَى اػاػی ٍ تِ هٌظَس تـَيك ػشهايِگزاسي دس
احذاث ٍاحذّاي وَچههمياع تَليذ گاص طثيؼی هايغؿذُ (" ٍ )"LNGيا گاص طثيؼی فـشدُ ؿذُ (")"CNG
دس ػَاحل جٌَتی وـَس ،ؿشوت هلی ًفت ايشاى تِ ًوايٌذگی اص ٍصاست ًفت دس ًظش داسد تا ًؼثت تِ
ؿٌاػايی هتماضياى ٍاجذ ؿشايط خشيذ گاص طثيؼی جْت تْشُگيشي دس ٍاحذّاي هزوَس تا ظشفيت حذاوثش
 1/5هيليَى تي دس ػال تا ّذف صادسات ٍ هطاتك تا ؿشايط صيش الذام ًوايذ:
 .1ليوت گاص طثيؼی تحَيلی تِ هتماضياى ٍاجذ ؿشايط تش اػاع اتالغيِ ؿواسُ  20/2-268015هَسخ
ٍ 1395/06/13صيش هحتشم ًفت (پيَػت ؿواسُ  )1خَاّذ تَد .ػالٍُ تش ليوت ،وليِ ؿشايط هٌذسج دس
اتالغيِ هزوَس ًيض دس لشاسدادّاي هٌؼمذُ تا هتماضياى ٍاجذ ؿشايط الصماالجشا هیتاؿذ.
 .2تؼييي ظشفيت ٍاحذ وَچههمياع تَليذ  LNGيا  CNGدس ػمف ػالياًِ  1/5هيليَى تي ،دس اختياس
هتماضی هیتاؿذ .وليِ ّضيٌِّاي هشتَط تِ احذاث ٍ تْشُتشداسي ٍاحذّاي اؿاسُ ؿذُ تِ ّوشاُ ّضيٌِ
احذاث خط لَلِ اختصاصی اًتمال گاص طثيؼی تِ ايي ٍاحذّا ٍ ػايش ّضيٌِّاي هشتَطِ تش ػْذُ
هتماضياى ٍاجذ ؿشايط خَاّذ تَد.
 .3هىاى ٍ هختصات جغشافيايی دليك هحل احذاث ٍاحذّاي وَچههمياع تَليذ  LNGيا  CNGتايذ تِ تأييذ
ؿشوت هلی ًفت ايشاى تشػذ .ؿشوت هلی ًفت ايشاى دس تائيذ اساضی هحل احذاث ٍاحذّاي وَچه
همياع تَليذ  LNGيا  CNGبراساس صالحديد و سياستهاي خود اختيار كامل دارد.
تبصره  :1ؿشوت هلی ًفت ايشاى دس اختصاف صهيي هٌاػة جْت احذاث ٍاحذّاي وَچههمياع تَليذ
 LNGيا  CNGدس اساضی ٍالغ دس هجاٍست ٍاحذ ايشاى الاىجی دس هٌطمِ ٍيظُ التصادي اًشطي پاسع،
ّوىاسيّاي الصم سا تا هتماضياى ٍاجذ ؿشايط تِ ػول هیآٍسد.
تبصره  :2دس صَست دسخَاػت احذاث ٍاحذ دس صهيٌی تِ جض اساضی پيؾتيٌی ؿذُ دس تثصشُ ( )1ايي
تٌذ ،هتماضياى هیتَاًٌذ پيـٌْاد خَد سا جْت تشسػی ٍ تائيذ تِ ؿشوت هلی ًفت ايشاى اسائِ ًوايٌذ.
 .4آهادُػاصي صهيي ،تاهيي صيشػاختّاي هَسد ًياص ٍ اخز هجَصّاي الصم تشاي احذاث ٍاحذّاي وَچه
همياع تَليذ ٍ صادسات  LNGيا  CNGتش ػْذُ هتماضی هیتاؿذ .سػايت همشسات ٍ اػتاًذاسدّاي ٍصاست
ًفت دس صهيٌِّاي فٌی ،ايوٌی ٍ صيؼتهحيطی تَػط هتماضيا ٍاجذ ؿشايط دس هشاحل طشاحی ،اجشا ٍ
تْشُتشداسي الضاهی اػت.
 .5هتماضياى ٍاجذ ؿشايط هَظف تِ لثَل ٍ سػايت ؿشايط سگَالتَسي ٍصاست ًفت هیتاؿٌذ.
 .6هذت لشاسداد فشٍؽ گاص طثيؼی جْت تْشُگيشي دس ٍاحذّاي وَچههمياع تَليذ  LNGيا  ،CNGتشاي
لشاسدادّايی وِ تا پاياى ػال  1396هٌؼمذ ؿًَذ ،حذاوثش  20ػال ٍ دس صَست تَافك ؿشوت هلی ًفت
ايشاى ٍ خشيذاس لاتل توذيذ هیتاؿذ.
 .7دس صَستی وِ هجوَع ظشفيت گاص طثيؼی هَسد دسخَاػت هتماضياى ٍاجذ ؿشايط ووتش اص هيضاى گاص
طثيؼی لاتل اسائِ تش اػاع تشًاهِّاي ػشضِ ٍ تماضاي هصَب ٍصاست ًفت تاؿذ ،ؿشوت هلی ًفت ايشاى
ًؼثت تِ هزاوشُ ٍ اًؼماد لشاسداد تا هتماضياى ٍاجذ ؿشايط الذام خَاّذ ًوَد .دس غيش ايٌصَست تِ هٌظَس
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سػايت ٍ اػوال اصل سلاتت ٍ ّوچٌيي حذاوثشػاصي هٌافغ هلی ًاؿی اص فشٍؽ گاص طثيؼی ،فشآيٌذ
سلاتتی لاًًَی وِ ؿشايط آى هتؼالثا اػالم خَاّذ ؿذ ،تشگضاس هیگشدد .ضوٌا ،اًؼماد لشاسداد فشٍؽ گاص
طثيؼی تا هتماضياى ٍاجذ ؿشايط هٌَط تِ صذٍس هجَص هشتَطِ (هَافمت اصَلی اٍليِ) تَػط ٍصاست ًفت
هیتاؿذ.
 .8ؿشوتّاي هتماضی تايذ داساي تجشتِ دس اهش تَليذ صٌؼتی تَدُ ٍ ػالٍُ تش تَاًايی فٌی ٍ هذيشيتی ،اص
تَاًايی وافی تشاي تاهيي هٌاتغ هالی الصم تشاي احذاث ٍاحذّاي تَليذ  LNG/CNGهتٌاػة تا حجن گاص
طثيؼی دسخَاػتی تشخَسداس تاؿٌذ .ؿٌاػايی هتماضياى ٍاجذ ؿشايط جْت اًؼماد لشاسداد فشٍؽ گاص تش
اػاع "دػتَسالؼول ؿٌاػايی هتماضياى خشيذ گاص طثيؼی جْت تْشُگيشي دس ٍاحذّاي وَچههمياع
تَليذ ( "CNG/LNGپيَػت ؿواسُ  )2صَست هیگيشد.
لزا اص وليِ هتماضياى ػاللِهٌذ ٍ ٍاجذ ؿشايط دػَت تِ ػول هیآيذ تا هذاسن ٍ هؼتٌذات دسخَاػتی دس
پيَػت ؿواسُ  2سا تش اػاع تمَين صهاًی فشاخَاى (پيَػت ؿواسُ  )3تِ آدسع ريل اسػال ًوايٌذ.
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