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  : اترخي   

   شماره  :

   ويپست : 

 (-MOP-F 81كد سند :  «    )  موافقت اصولي اوليه اجراي طرح »

و شناسهه   ....بهه شهراره ت هت     ".…شرركت  "قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت با كليات طرح ارائه شده  3-به استناد ماده

 گردد. با مشخصات مندرج و تحت شرايط ذيل موافقت مي " NGL  .... "م ني بر اجراي طرح ( متقاضي) .....ملي 

 مشخصات طرح : 

 نوع فعاليت : فرآورش و تفكيك تركي ات موجود در گاز هرراه دريافتي 

  منطقه  – ....محل اجراي طرح : استان.... 

  : ميزان خوراك..... 

 وليدي : .....محصوالت ت 

  : محل تحويل خوراك....... 

 هاي معت ر داراي دانش فني مرت ط دانش فني: شركت 

   :مجترع گازي ■مجترع پتروشيري، □ پااليشگاه،  □عنوان طرح 

 اجراي طرح : شرايط موافقت اصولي اوليه 

اين موافقت اصولي اوليه غيرقابل نقل و انتقال مستقيم و غير مستقيم )تغيير سهامداران بدون هراهنگي و اخذ تاييديه از وزارت  (1

 برداري و رسيدن به محصول نهايي است. نفت( به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي تا زمان بهره

هاي الزم با امور بين الرلل شركت ملي نفت ايران و  بايست جهت انجام هراهنگي ميمتقاضي با ارائه اين موافقت اصولي اوليه  (2

امضاء توافقنامه فروش خوراك گاز هرراه، بر اساس شرايط مندرج در بخش مشخصات طرح و هرچنين ساير قوانين و 

اعت ار توافقنامه فروش  ماه از تاريخ صدور اين سنداقدام نرايد. )ضرناً 3مقررات جاري وزارت نفت حداكثر ظرف مدت 

باشد و امور بين الرلل شركت ملي نفت ايران  خوراك گاز هرراه به متقاضي منوط به اعت ار اين موافقت اصولي اوليه مي

بايست برنظور حفظ وحدت رويه بنحو شايسته نس ت به رعايت اين بند و درج آن بنحو مقتضي در توافقنامه فروش  مي

 يهاي الزم را بعرل آورد.(خوراك گاز هرراه هراهنگ

تواند جهت انجام امور قانوني و اخذ مجوزهاي الزم بعدي به وزارت صنعت،  متقاضي با ارائه اين موافقت اصولي اوليه مي (3

 معدن و تجارت و يا ساير سازمانها و دستگاههاي ذيربط مراجعه نرايد.

برداري در صورت  باشد و تا پايان دوره ساخت و بهره ت ار ميداراي اع .....اين موافقت اصولي اوليه از تاريخ صدور به مدت  (4

 گردد. و درخواست وي ترديد مي 5رعايت مفاد كل آن )از سوي متقاضي( مطابق بند 

هاي  از زمان صدور موافقت اصولي اوليه، متقاضي مطابق برنامه زمان ندي اجراء طرح ملزم به انجام اقدامات مطلوب در زمينه (5

 باشد: ذيل مي
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 ( اخذ مجوز/ تفاهم نامه آب، برق و گاز1-5

 هاي الزم جهت اخذ مجوز زيست محيطي ( انتخاب مشاور زيست محيطي و شروع فعاليت2-5

ام قانون اساسي  55، اصل 1331قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و اصالحيه مصوب سال  2به موجب ماده  تبصره:

بايست پيش از آغاز اجراي اين طرح و در  ون برنامه پنجم توسعه، متقاضي ميقان 132جرهوري اسالمي ايران و هرچنين ماده 

مرحله انجام مطالعات امكان سنجي و مكان يابي، مطالعات زيست محيطي طرح را در محل مورد نظر نهايي و حداكثر تا آغاز 

نگاري و قصور در اين خصوص ا برداري به تاييد سازمان حفاظت محيط زيست برساند و مسئوليت هرگونه سهل زمان بهره

 باشد. صرفاً بر عهده متقاضي مي

ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران در  ريزي وزارت نفت و مديريت برنامه ( ارائه گزارش ماهانه طرح به معاونت برنامه3-5

 قالب فرمت مورد تائيد وزارت نفت حداكثر تا تاريخ پنجم هر ماه

 (WBSي طرح بر اساس ساختار شكست كار )( محاس ه و ارائه پيشرفت فيزيك4-5

 اندازي طرح بندي تكريل و راه زمان  ( ارائه برنامه5-5

 بندي ارائه شده ( ارائه ساختار شكست مالي طرح جهت تحقق برنامه زمان6-5

ساختران و نصب، هاي مهندسي، تداركات،  هاي ماهانه در ديسيپلين هاي پيشرفت واقعي و برنامه ( ارائه جداول و منحني3-5

 بندي ارائه شده اندازي و كل طرح منط ق با برنامه زمان اندازي، راه راه پيش

قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، متقاضي ملزم به هراهنگي و  3( به منظور پايش و نظارت بر اجراء طرح وفق ماده 8-5

 باشد. اي موردي و يا ادواري داشته ميه هركاري كامل با كارشناسان و نرايندگان وزارت نفت، در بازديد

( تكريل و اجراي هرزمان كل طرح و زنجيره مربوط به آن مطابق با نرودار زمان ندي كه در صورت عدم رعايت و توجه 9-5

 گردد. از سوي متقاضي و انحراف از آن به هر دليل موجب انقضاء اين موافقت اصولي اوليه مي

ت صرفاً در صورت اخذ تأييديه اجراي كل طرح و زنجيره مربوط به آن از وزارت نفت نكته( وزارت صنعت، معدن و تجار

 برداري جهت طرح متقاضي اقدام نرايد. تواند نس ت به صدور پروانه بهره مي

و هرچنين در صورت عدم كسب پيشرفت فيزيكي و مالي مناسب در اجراي هريك از  4پس از پايان مدت معين شده در بند  (6

بندي توسط متقاضي )مطابق نرودار زمان ندي ارائه شده از سوي متقاضي(، اين موافقت   ندرج در نرودار زماناقدامات م

بايست نس ت به درخواست ترديد آن و سپردن تعهدات الزم احترالي  اصولي اوليه كالً از درجه اعت ار ساقط و متقاضي مي

 اقدام نرايد.
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ها و عرليات انتقال خوراك و  دي متقاضي نيازمند انتقال باشد، كليه هزينهدر صورتيكه خوراك مورد نياز طرح پيشنها (3

سوخت )و كيفي سازي احترالي خوراك( درخواستي مذكور از م ادي قابل تحويل تا حصار تأسيسات مربوطه متقاضي به 

اخذ ملزومات انتقال عهده وي بوده و متقاضي موظف است با مسئوليت خود و با هراهنگي شركت ملي نفت ايران نس ت به 

برداري از خوراك الزم برخوردار  خوراك درخواستي خود بر اساس برنامه زمان ندي طرح اقدام نرايد تا در زمان آغاز بهره

باشد. ضرناً قيرت خوراك گاز هرراه طرح تابع قانون بودجه مصوب ساليانه مجلس شوراي اسالمي و هرچنين ساير شرايط 

 باشد. هاي تابعه آن مي فروش وزارت نفت و شركت

هاي رسري  ها، ادارات و دارالترجره ريزي وزارت نفت قابل ارائه به سازمان اين موافقت اصولي اوليه با امضاي معاونت برنامه (8

باشد و  فارسي و متن ترجره شده، متن فارسي معت ر ميباشد در صورت بروز اختالف ميان متن  جرهوري اسالمي ايران مي

هرگونه سوء استفاده احترالي از آن توسط متقاضي و سهامداران بهر نحو، مراتب تحت تعقيب و پيگيرد قضايي را بهرراه 

 خواهد داشت.

 هيئت محترم وزيران الزامي است.  22/3/1394ه مورخ  51184/ت 95358رعايت تصويب نامه شراره  (9

 باشد. موافقت اصولي صادره و ترديد آن فاقد هرگونه ارزش م ادالتي )تجاري و يا حقوقي( مي (15

اجراء به موقع تعهدات طرح مطابق نرودار زمان ندي جديد ارائه شده صرفاً برعهده متقاضي است و پيش نياز اقدامات بعدي   (11

 خواهد بود.

الي و اجرائي متقاضي در خصوص اين موافقت اصولي نخواهد وزارت نفت هيچگونه مسئوليتي در ق ال تعهدات حقوقي، م (12

داشت و متقاضي ن ايد به هيچ وجه از منابع احترالي مانند تخصيص دولتي زمين، تسهيالت بانكي و ... كه به اعت ار اين 

يت حقوقي نرايد در طرح ديگر و يا جاي ديگري استفاده نروده و مسئول موافقت اصولي اوليه از م ادي ذيربط اخذ مي

 باشد. احترالي آتي آن صرفاً بر عهده  متقاضي مي

نس ت به اجراي طرح خود مطابق نرودار  HSEEمتقاضي موظف است با رعايت استانداردهاي ملي و بين الرللي معت ر  (13

هاي  شركتزمان ندي ارائه شده جديد اقدام نرايد و مسئول صحت و سقم كليه ادعاها و اطالعات ارائه شده به وزارت نفت )

اصلي تابعه( و ساير دستگاههاي دولتي ديگر و رعايت كليه قوانين و مقررات ذيربط در هر مرحله از طرح و بعد از 

 باشد. برداري آن مي بهره

 باشد. متقاضي مجاز به خريد و يا استفاده از تجهيزات و لوازم دست دوم براي طرح خود نري (14

موظف است حداكثر ظرف مدت يكراه نس ت به درخواست ترديد مجدد اقدام  پس از تاريخ انقضاي مهلت ترديد، متقاضي (15

 باشد. نرايد، در غير اينصورت موافقتنامه از درجه اعت ار ساقط و عواقب ناشي از آن بعهده متقاضي مي

 ماه بعد از پايان زمان انجام 6در صورت رعايت دقيق مفاد فوق الذكر، مدت اين موافقت اصولي اوليه حداكثر  (16

 منط ق بر نرودار زمان ندي اين سند، به منظور تخصيص خوراك معت ر است. EPCCعرليات
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 باشد. اين موافقت اصولي اوليه تابع قوانين جرهوري اسالمي ايران مي (13

 

 

 
 

 معاون وزير در برنامه ريزي وزارت نفت

 
 

 

 

 

 

 

 

 


