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Natural Gas Distribution Between Sectors
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شركت ملي )افزايش توليد (:  1)رويكردهای برنامه ششم 
12(گاز ايران

ميليارد 385به 94ميليارد متر مكعب در سال 209/8افزايش ميزان گاز غني قابل تحويل به شركت ملي گازايران از 
99متر مكعب در سال 

99ميليون تن  در سال 9/1به 94ميليون تن  در سال 1/6افزايش توليد اتان از  

99ميليون تن  در سال 1/9به  94ميليون تن در سال 1/1افزايش توليد گوگرد از 

99ميليون تن  در سال 12/6به 94ميليون تن  در سال 2/7افزايش توليد گاز مايع از 

99ميليون بشكه در سال 384به  94ميليون بشكه  در سال 215افزايش توليد ميعانات گازي از   

:استفاده حداكثری از ظرفيت پااليش موجود و توسعه ظرفيت پااليش هماهنگ با برنامه های ابالغي وزارت نفت  از طريق 



توسعه شبكه انتقال(:  2)رويكردهای برنامه ششم 

94كيلومتر در پايان سال 36،700حدود افزايش طول خطوط لوله گاز احداث شده  از 
99كيلومتر در پايان سال 46،000به  حدود 
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عدد در 102به 94عدد در پايان سال 76افزايش تعداد ايستگاه هاي تقويت فشار گاز از 
99پايان  سال 

با تاب آور و منعطفتوسعه شبكه تامين گاز درراستای انتقال احجام توليدی با قابليت شبكه ای 

:اهداف تامين مصارف داخلي و  تجارت گازاز طريق 



توسعه گازرساني(: 3)رويكردهای برنامه ششم 

99درصد در سال 99به 94درصد در سال 97افزايش درصد واحد شهری تحت پوشش از 
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99درصد در سال 90به 94درصد در سال 66افزايش درصد واحد روستايي تحت پوشش از 

99روستا در سال 35،500به حدود 94روستا در سال 20،408افزايش تعداد روستاهای گازرساني شده از 

99شهر در سال 1198به حدود 94شهر در سال 1062افزايش تعداد شهرهای گازرساني شده از 

20توسعه گازرساني به شهرها و روستاهای باقيمانده با هدف پوشش صد درصدی  شهر ها و روستاهای باالی 
:خانوار و حذف مصارف سوخت مايع در نيروگاهها از طريق

99ميليون نفر در سال 81/3به 94ميليون نفر در سال 67/1افزايش جمعيت تحت پوشش از 



سياستهای 
اجرايي

نصب  سيستم های دقيق اندازه گيری در خروجي پااليشگاهها 

نيرگاه ها نصب  سيستم های دقيق اندازه گيری در مبادی ورودی شهرها، صنايع و

شناسايي نشتي ها و سرقت در شبكه توزيع و انتقال

تي استانينصب سيستم های هوشمند اندازه گيری و ايجاد مراكز پايش و محاسبا

هرها، كاليبراسيون و صدور گواهينامه در ايستگاه های اندازه گيری ورودی ش
نيروگاه ها و صنايع عمده 

ركز پايش اطالعات ايستگاه های ورودی شهرها، نيروگاه ها و صنايع عمده در م
كنترل ديسپچينگ ملي

ده استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در كاهش مقادير گازهای محاسبه نش

تعداد پروژه 
های ارائه شده

اعتبار مورد نيازچهت 
اچرای پروژه
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ميليون 2.2+ميليون ريال1015000
دالر

ميليون ريال3900000

ميليون  ريال521000

ميليون يورو25+ميليون ريال1000

ميليون ريال115000

هزار 21+ميليون ريال2595000
يورو

ميليون ريال7000

كاهش گازهای محاسبه نشده در برنامه ششم(:  4)رويكرد های برنامه ششم 

ميليارد تومان25920محاسبه نشده جمع كل طرحهاي كاهش گازهاي 

99درصد درسال 4به 94درصد در سال 4.4هش گاز محاسبه نشده از كا
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توسعه تجارت گاز(:  5)رويكرد های برنامه ششم 
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99ميليارد متر مكعب در سال 68به 94ميليارد متر مكعب در سال8/75افزايش ميزان صادرات گاز از 

99درصد در سال 6به 94درصد در سال 1توسعه سهم ايران در بازارجهاني صادرات گاز از 

:ارتقای جايگاه ايران در بازارهای جهاني و منطقه ای گاز از طريق



1394-1399سرمايه گذاری مورد نياز شركت ملي گازطي سال های ميزان 
ريالميليون : ارقام 

شرح

(1395-1399)پيش بيني سرمايه گذاری مورد نيازطي برنامه ششم 
درجمع كل 

برنامه ششم
13951396139713981399

79,726,10671,616,19756,805,42926,670,84620,232,939255,051,516اصليخطوط لوله سراسری و 

8,360,14622,114,62922,094,88412,501,67610,884,54475,955,880فشارايستگاه های تقويت 

69,000,00052,000,00022,000,00021,000,00017,000,000181,000,000گاز استانيشركت های طرح های توسعه ای 

7,088,1009,231,4629,840,1349,748,24810,446,96046,354,904شركت های پااليش گاز

2,582,29610,007,31115,214,26413,029,5859,037,80249,871,258شركت ذخيره سازی گاز طبيعي

9,188,00011,025,60013,224,00015,500,80018,306,96067,245,360شركت انتقال گاز ايران

3,199,6723,122,0002,735,0001,640,0001,640,00012,336,672ساير پروژه ها

1,416,3901,996,2935,325,6322,182,004168,15911,088,478جمع اعتبارات مورد نياز پروژه های پژوهشي

جمع اعتبارات مورد نياز پروژه های تعريف شده جهت 
1,802,6741,802,6741,802,6741,802,6741,802,6749,013,372محاسبه نشدهكاهش گازهای 

3,230,5442,832,1792,993,8852,601,0191,856,08113,513,708بهينه سازی انرژی و مديريت كربن

185,593,929185,748,345152,035,902106,676,85291,376,120721,431,148جمع كل

ااز گملي نياز شركت جمع كل اعتبارات سرمايه ای مورد 
721,431,148(ريالميليون ) ششم طي سال های برنامه 
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(1399-1395)بيني مصارف سرمايه ای به تفكيك منابع طي برنامه ششم پيش 
(ميليون ريال)

برآورد كل منابع سال 
داخلي

منابع مورد نياز برای
انجام سرمايه گذاری

مصـــــارف سرمـــايه ای از محــل

جمع كل مصارفجمعساير منابعوام خارجيتسهيالت بانكيمنابع داخليشرح

139561,426,018185,593,929
26,426,01850,000,00050,000,00059,167,910185,593,929سرمايه گذاری

220,593,929
35,000,00035,000,000باز پرداخت وام

1396109,079,127185,748,345
89,079,12740,000,00030,000,00026,669,218185,748,345سرمايه گذاری

205,748,345
20,000,00020,000,000باز پرداخت وام

1397148,410,569152,035,902
89,814,26962,000,000221,632152,035,902سرمايه گذاری

210,632,202
58,596,30058,596,300باز پرداخت وام

1398193,220,160106,676,852
93,471,38613,000,000205,467106,676,852سرمايه گذاری

206,425,627
99,748,77499,748,774باز پرداخت وام

1399242,345,71291,376,120
91,376,12091,376,120سرمايه گذاری

241,359,698
149,983,578149,983,578باز پرداخت وام

754,481,587721,431,148جمع

390,166,921165,000,00080,000,00086,264,227721,431,148سرمايه گذاری

1,084,759,801 363,328,653000363,328,653بازپرداخت وام

753,495,574165,000,00080,000,00086,264,2271,084,759,801جمع مصارف

مازاد منابع در پايان 
986,014000986,014برنامه ششم توسعه

754,481,587165,000,00080,000,00086,264,2271,085,745,814جمع كل
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