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تعالی باسمه  

 

 محترم مجلس شورای اسالمیریاست 
 شود. نفر از نمایندگان رسيده است، جهت طي مراحل قانوني تقدیم مي ۹۳احتراماً طرح ذیل كه به امضای 

 

  مقدمه )دالیل توجيهی(:

 

 مقرر ۱۰۱۱ سال کشور کل بودجه قانون( ۱) تبصره( ز) جزء اجرای در اینکه نظربه
( باتوم وکیوم) بی وی قیر اولیه مواد لایر اردمیلی هزار ۱۵۱ مبلغ نفت وزارت تا بود شده
 حساب و قرارداد ها پتروشیمی و پاالیشگاههای اختیار در ماهانه صورت به را خام نفت و

 اعتبار محل اینکه بهانه به نفت وزارت و نماید تسویه کشور کل داری خزانه با را فیمابین
 به آنرا اجرای بوده تبصره این( ب) بند( ۲) جزء از حاصل درآمدهای مازاد محل از آنها
 از و بوده بینی پیش قابل حاصله درآمدهای آنکه حال ، است نموده موکول دوم ماهه شش

 وجود تبصره این( ز) بند اجرای امکان و گردد می معلوم دولت برای آن تحقق سال ابتدای
 عمرانی هایطرح تسریع راستای در قیر تأمین برای بند این اجرای اینکه ،خصوصا ً دارد
 و آب نامناسب شرایط لحاظ به استانها در عمرانی طرحهای اجرای در تأخیر و است بوده

 مجلس تقدیم ذیل استفساریه طرح لذا باشد نمی میسر عمدا ً دوم ماهه شش در هوایی
 .گردد می اسالمی شورای

  

 
شود:لذاطرحذيلتقديممي

 -مجتبی بخشی پور  -سماعیل حسین زهی ا -محمدتقی نقدعلی  -سیدکاظم دلخوش اباتری 

 -حسینعلی حاجی دلیگانی  -انور حبیب زاده بوکانی  -مجید نصیرائی  -محمدرضا رضائی کوچی 

 -فاطمه رحمانی  -جواد نیک بین  -احمد محرم زاده یخفروزان  -علی اکبر بسطامی  -علیرضا سلیمی 

 -سیدناصر موسوی الرگانی  -اتی غالم رضا شریعتی اندر -جالل محمودزاده  -صدیف بدری 

مصطفی رضاحسینی  -جعفر قادری  -جالل رشیدی کوچی  -سیدمحمد موحد  -حسینعلی شهریاری 

پرویز محمدنژادقاضی  -خلیل بهروزی فر  -بهروز محبی نجم آبادی  -حسین حاتمی  -قطب آبادی 

علی  -قاسم ساعدی  -ازاده یعقوب رض -پرویز اوسطی  -رسول فرخی میکال  -بهزاد علیزاده  -محله 

موسی  -احسان ارکانی  -یحیی ابراهیمی  -نصراله پژمان فر  -حسن رزمیان مقدم  -بابائی کارنامی 

 اصغر سلیمی  -علی اکبر علیزاده برمی  -احمدی 
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 عنوان طرح:

 کل کشور  ۱۰۱۱( قانون بودجه ۱طرح استفساریه بند )ز( تبصره )
 

  

 ناشی درآمدهای حسب نفت وزارت آیا.  کشور کل بودجه قانون( ۱) تبصره( ز) بند اجرای در –سوال
 تأمین برای را حاصل منابع که است مکلف ۱۰۱۱ بودجه قانون( ۱) تبصره( ب) بند حاصله عواید از

 سال نخست ماهه شش از وصول حسب را ماهانه مصرف برای خام نفت و بی وی قیر اولیه مواد
 ؟ دهد قرار پتروشیمی و ههاپاالیشگا اختیار در ۱۰۱۱

 بله -پاسخ
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 رئيسه محترم مجلس شورای اسالمی هيأت

( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 4نامه داخلي مجلس شورای اسالمي و ماده ) احتراماً، در اجرای قانون آیين

 مي شود. كل كشور  تقدیم ۹4۱۱( قانون بودجه ۹صره )طرح استفساریه بند )ز( تب نظر معاونت قوانين در مورد طرح 25/۹/۹۹۳۳

 معاون قوانين
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 کل تدوین قوانين نظر اداره

 معاون محترم قوانين
كل  نظر این اداره 25/۹/۹۹۳۳تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب   ( 4( ماده )4( و )2احتراماً در اجرای بندهای )

 شود: شرح زیر تقدیم مي به

سااااابقه  -۱

 تقدیم:

 قبال تقدیم نگردیده است ██ ۹۹۱ماده 

 در            تاریخ در و تقدیم        مورخ        شماره علني جلسه در قبالً ☐ 

    كميسيون ☐

 :باقانون اساسي( رد شده و اینك  ۳5)موضوع اصل    صحن ☐

     

 مجلس( به تصویب نفر از نمایندگان )مشروط 5۱با تقاضای كتبي  ☐ با تغيير اساسي ☐

 بدون تغيير اساسي ☐ پيش از انقضاء شش ماه ☐

 نفر از نمایندگان 5۱با تقاضای كتبي كمتر از  ☐ با انقضاء شش ماه ☐
    

 مي باشد ☐ مي باشد ☐   مجدداً قابل پيشنهاد به مجلس

 

 ( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات کشور:۰( ماده )۲در اجرای بند ) -۲
 رعایت شده است. ☐ 

 رعایت شده است)با نظر كارشناسي( ██ در طرح تقدیمي آیين نگارش قانوني و ویرایش ادبي

 رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضميمه تقدیم مي شود. ☐ 

 

 نامه داخلی مجلس )شكلی( از نظر آیين -۳
       -۰۳۰ماده  -الف

   ندارد ☐ دارد ██ نفر( ۹5حداقل امضا الزم ) -اول

   ندارد ☐ دارد ██ موضوع و عنوان مشخص   -دوم

   ندارد ☐ دارد ██ دالیل لزوم تهيه و پيشنهاد در مقدمه -سوم

موادی متناسب با اصل موضوع و  -چهارم

 عنوان

 ندارد ☐ دارد ██

 
  

       

       -۰۳۰ماده  -ب 

     

 ☐ طرح تقدیمي دارای
 است و پيشنهاد آن به یك موضوع

 عنوان

 مواد متعدد ☐

☐ 
 ماده واحده ☐ موضوعبيش از یك 

       

     نمي باشد. ☐ مواجه با ایراد
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 مي باشد. ☐

 

 

 

 

 : ۲۲/۳/۱۳۳۱( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات کشور مصوب ۰( ماده )۰در اجرای بند ) -۰

   اول: از نظر قانون اساسی؛

 ندارد. ██ اسي به طور كلي مغایرت طرح تقدیمي با قانون اس

 دارد.اصول مغایر به ضميمه تقدیم مي شود. ☐ 

های کلی نظام و سند  دوم: از نظر سياست

 انداز؛ چشم

  

طرح تقدیمي با سياست های كلي نظام و سند چشم 

 ندارد. ██  انداز مغایرت
 دارد.اصول مغایر به ضميمه تقدیم مي شود. ☐ 

   برنامه؛ سوم: از نظر قانون

 ندارد. ██ طرح تقدیمي با قانون برنامه مغایرت    
 دارد.دليل مغایرت به ضميمه تقدیم مي شود. ☐ 

نامه داخلی مجلس  چهارم: از نظر آیين

 )ماهوی(؛

 

  

رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون  -۹4۱ماده  -الف

      اساسي
 شده است. ██

 دیم مي شود.نشده است.دليل مغایرت به ضميمه تق ☐ 

 بموجب اصالح یا تغيير برنامه مصو -۹۳۹ماده  -ب
 نمي شود ██

 مي شود ☐ 

 ندارد. ██ رای نمایندگان ۹/2 به  و نياز
 دارد. ☐ 

 .شود می تقدیم ضميمه به اظهارنظر برگتعداد .......... 

  مدیر کل تدوین قوانين         
 

 

 ( قانون اساسي مغایرت۹56(اصل)5جرم با بند )طرح تقدیمي از حيث پيشگيری از وقوع  -5
 

 معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائيه

 .ندارد 

 .دارد 

 .ندارد 

 .دارد 
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کل تدوین قوانين ضميمه نظر اداره  

      بيان مستندات و دالیل مغایرت:
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 کل اسناد و تنقيح قوانين نظر اداره

 معاون محترم قوانين

نظور ایون    25/۹/۹۹۳۳( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشوور مصووب   4) (  ماده۹( و )۹احتراماً در اجرای بندهای )

 شود: كل به شرح زیر تقدیم مي اداره

 

   (:۱. در اجرای بند )۱

 وجود ندارد ☐ در خصوص طرح تقدیمي قوانين متعارض -الف  

 وجود دارد كه به شرح ضميمه تقدیم مي شود. ██ 

 وجود ندارد ██ در خصوص طرح تقدیمي قوانين مرتبط -ب  

 وجود دارد كه به شرح ضميمه تقدیم مي شود. ☐ 

   (:۳. در اجرای بند )۲

های به عمل آمده قانونگذاری در این  با عنایت به بررسي

 الزم است. ☐ موضوع 

 الزم نيست. ☐ 

 

 
  

 شود. ل به ضميمه تقدیم میک تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر اداره

 
 

 مدیرکل اسناد و تنقيح قوانين
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کل اسناد و تنقيح قوانين ضميمه نظر اداره  

 قانونی سوابق انضمام به کل اداره نظر
 

 کل نظر اداره -الف
و هدف از استفساركشف مقصود قانونگذار  ۹۱/۹/۹۹76مورخ  5۳۹/2۹/76مطابق نظریه تفسيری شورای نگهبان به شماره -۹ -۹

كل كشور  ۹4۱۱( قانون بودجه سال ۹مندرج در بند )ز( تبصره )"به صورت ماهانه "رفع ابهام از قانون است. از آنجا كه عبارت 

 بر اختصاص ماهانه اعتبار مذكور در این بند صراحت دارد ارائه این استفساریه ضروری به نظر نمي رسد.

تفصيلي و با تاكيد برآنچه موضوع سوال است تشریح گردد و به  در صورت اصرار به استفساریه پاسخ باید به طور -2

 بسنده نشود. "خير"یا  "بلي"صرف

 

 

 سوابق قانونی -ب

 

 قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :

 ۹۹۳۳/۹2/26مصوب:  ۹4۱۱/۹/22==منقح ۹۹۳۳،۹2،26كل كشور مصوب  ۹4۱۱قانون بودجه سال  عنوان قانون:

ب**قانون بودجه -ماده واحده-۹4۱۱/۹/22==منقح ۹۹۳۳،۹2،26كل كشور مصوب  ۹4۱۱نون بودجه سال قا بخش های قانون:

كل كشور  ۹4۱۱**قانون بودجه سال ۹تبصره -ماده واحده-۹4۱۱/۹/22==منقح ۹۹۳۳،۹2،26كل كشور مصوب  ۹4۱۱سال 

كل كشور مصوب  ۹4۱۱الف**قانون بودجه سال -۹تبصره -ماده واحده-۹4۱۱/۹/22==منقح ۹۹۳۳،۹2،26مصوب 

==منقح ۹۹۳۳،۹2،26كل كشور مصوب  ۹4۱۱ب**قانون بودجه سال -۹تبصره -ماده واحده-۹4۱۱/۹/22==منقح ۹۹۳۳،۹2،26

-۹4۱۱/۹/22==منقح ۹۹۳۳،۹2،26كل كشور مصوب  ۹4۱۱**قانون بودجه سال ۹ردیف-ب-۹تبصره -ماده واحده-۹4۱۱/۹/22

-ماده واحده-۹4۱۱/۹/22==منقح ۹۹۳۳،۹2،26كل كشور مصوب  ۹4۱۱سال **قانون بودجه 2ردیف-ب-۹تبصره -ماده واحده

-۹تبصره -ماده واحده-۹4۱۱/۹/22==منقح ۹۹۳۳،۹2،26كل كشور مصوب  ۹4۱۱**قانون بودجه سال ۹ردیف-ب-۹تبصره 

ز**قانون -۹تبصره -ماده واحده-۹4۱۱/۹/22==منقح ۹۹۳۳،۹2،26كل كشور مصوب  ۹4۱۱**قانون بودجه سال 4ردیف-ب

**قانون بودجه سال ۹ردیف-ز-۹تبصره -ماده واحده-۹4۱۱/۹/22==منقح ۹۹۳۳،۹2،26كل كشور مصوب  ۹4۱۱ودجه سال ب

كل  ۹4۱۱**قانون بودجه سال 2ردیف-ز-۹تبصره -ماده واحده-۹4۱۱/۹/22==منقح ۹۹۳۳،۹2،26كل كشور مصوب  ۹4۱۱

كل كشور مصوب  ۹4۱۱**قانون بودجه سال ۹فردی-ز-۹تبصره -ماده واحده-۹4۱۱/۹/22==منقح ۹۹۳۳،۹2،26كشور مصوب 

كل كشور مصوب  ۹4۱۱**قانون بودجه سال 4ردیف-ز-۹تبصره -ماده واحده-۹4۱۱/۹/22==منقح ۹۹۳۳،۹2،26

كل كشور مصوب  ۹4۱۱**قانون بودجه سال 5ردیف-ز-۹تبصره -ماده واحده-۹4۱۱/۹/22==منقح ۹۹۳۳،۹2،26

 6ردیف-ز-۹صره تب-ماده واحده-۹4۱۱/۹/22==منقح ۹۹۳۳،۹2،26

***** 
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 سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

(  ۹۹۳6 - ۹4۱۱قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ایران )  عنوان قانون:

 ۹۹۳5/۹2/2۹مصوب:  ۹۹۳۳/۱۳/2۱با اصالحات و الحاقات بعدی == منقح  ۹۹۳5/۹2/2۹مصوب 

ماده -5**بخش 26ماده -5**بخش ۹ردیف-ب-7ماده -2ب**بخش -7ماده -2**بخش 7ماده -2خش ب بخش های قانون:

-الف-44ماده -۹۱الف**بخش -44ماده -۹۱**بخش 44ماده -۹۱**بخش ۹ردیف-الف-26ماده -5الف**بخش -26

 2ردیف

 ۹۹۳۳/۳/۹6دی==منقح با اصالحات و الحاقات بع ۹۹56،۱۳،2۹اساسنامه شركت ملي صنایع پتروشيمي مصوب  عنوان قانون:

 ۹۹56/۱۳/2۹مصوب: 

با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح  ۹۹56،۱۳،2۹اساسنامه شركت ملي صنایع پتروشيمي مصوب  بخش های قانون:

با اصالحات و الحاقات  ۹۹56،۱۳،2۹**اساسنامه شركت ملي صنایع پتروشيمي مصوب 5ماده -فصل دوم-اساسنامه-۹۹۳۳/۳/۹6

با  ۹۹56،۱۳،2۹الف**اساسنامه شركت ملي صنایع پتروشيمي مصوب -5ماده -فصل دوم-اساسنامه-۹۹۳۳/۳/۹6بعدی==منقح 

ب**اساسنامه شركت ملي صنایع پتروشيمي -5ماده -فصل دوم-اساسنامه-۹۹۳۳/۳/۹6اصالحات و الحاقات بعدی==منقح 

ج**اساسنامه شركت ملي -5ماده -فصل دوم-اساسنامه-۹۹۳۳/۳/۹6با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح  ۹۹56،۱۳،2۹مصوب 

-5ماده -فصل دوم-اساسنامه-۹۹۳۳/۳/۹6با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح  ۹۹56،۱۳،2۹صنایع پتروشيمي مصوب 

-اساسنامه-۹۹۳۳/۳/۹6با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح  ۹۹56،۱۳،2۹د**اساسنامه شركت ملي صنایع پتروشيمي مصوب 

با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح  ۹۹56،۱۳،2۹كت ملي صنایع پتروشيمي مصوب **اساسنامه شر6ماده -فصل دوم

با اصالحات و  ۹۹56،۱۳،2۹الف**اساسنامه شركت ملي صنایع پتروشيمي مصوب -6ماده -فصل دوم-اساسنامه-۹۹۳۳/۳/۹6

يمي مصوب ب**اساسنامه شركت ملي صنایع پتروش-6ماده -فصل دوم-اساسنامه-۹۹۳۳/۳/۹6الحاقات بعدی==منقح 

ج**اساسنامه شركت ملي صنایع -6ماده -فصل دوم-اساسنامه-۹۹۳۳/۳/۹6با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح  ۹۹56،۱۳،2۹

تبصره -ج-6ماده -فصل دوم-اساسنامه-۹۹۳۳/۳/۹6با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح  ۹۹56،۱۳،2۹پتروشيمي مصوب 

-اساسنامه-۹۹۳۳/۳/۹6با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح  ۹۹56،۱۳،2۹**اساسنامه شركت ملي صنایع پتروشيمي مصوب ۹

با اصالحات و الحاقات  ۹۹56،۱۳،2۹**اساسنامه شركت ملي صنایع پتروشيمي مصوب 2تبصره -ج-6ماده -فصل دوم

با  ۹۹56،۱۳،2۹د**اساسنامه شركت ملي صنایع پتروشيمي مصوب -6ماده -فصل دوم-اساسنامه-۹۹۳۳/۳/۹6بعدی==منقح 

ه**اساسنامه شركت ملي صنایع پتروشيمي مصوب -6ماده -فصل دوم-اساسنامه-۹۹۳۳/۳/۹6صالحات و الحاقات بعدی==منقح ا

و**اساسنامه شركت ملي صنایع -6ماده -فصل دوم-اساسنامه-۹۹۳۳/۳/۹6با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح  ۹۹56،۱۳،2۹

ز**اساسنامه -6ماده -فصل دوم-اساسنامه-۹۹۳۳/۳/۹6ی==منقح با اصالحات و الحاقات بعد ۹۹56،۱۳،2۹پتروشيمي مصوب 

ماده -فصل دوم-اساسنامه-۹۹۳۳/۳/۹6با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح  ۹۹56،۱۳،2۹شركت ملي صنایع پتروشيمي مصوب 

-۹۹۳۳/۳/۹6با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح  ۹۹56،۱۳،2۹ح**اساسنامه شركت ملي صنایع پتروشيمي مصوب -6

با اصالحات و الحاقات  ۹۹56،۱۳،2۹ط**اساسنامه شركت ملي صنایع پتروشيمي مصوب -6ماده -فصل دوم-اسنامهاس

با  ۹۹56،۱۳،2۹ی**اساسنامه شركت ملي صنایع پتروشيمي مصوب -6ماده -فصل دوم-اساسنامه-۹۹۳۳/۳/۹6بعدی==منقح 

ک**اساسنامه شركت ملي صنایع پتروشيمي -6ماده -فصل دوم-اساسنامه-۹۹۳۳/۳/۹6اصالحات و الحاقات بعدی==منقح 
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 ل-6ماده -فصل دوم-اساسنامه-۹۹۳۳/۳/۹6با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح  ۹۹56،۱۳،2۹مصوب 
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