
معاونت قوانین

عادی

توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور

کمیسیون های ارجاعی

سال دوم- دوره یازدهم 

تاریخ چاپ۰۹ / ۰۵ / ۱۴۰۰
۶۷۱ شماره چاپ

۵۱۰ شماره ثبت

انرژی اصلی:
اقتصادی-امنیت ملی و سیاست خارجی-برنامه و بودجه و محاسبات-صنایع و معادن-ویژه جهش و رونق تولید و 

نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
فرعی:
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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۰ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
در سالهای اخیر صنعت برق کشورمان با چالشهایی از جمله بر هم خوردن توازن عرضه و تقاضای برق (به دلیل 
عدم توسعه تولید و افزایش شدت مصرف)، مشکالت محیط کسب و کار برق، مباحث اقتصاد برق و به هم خوردن 
توازن مالی (قیمتگذاری دستوری و عدم پرداخت یارانه به تولید)، مدیریت غیر منسجم تولید و توزیع، تحریم 
و... مواجه بوده که این مجموعه چالشها و زیر چالشهای مربوط به آن کشور را با مشکالت عدیدهای مواجه 

کرده و احتمال خاموشی های مستمر و ناگهانی را از امسال به بعد متصور ساخته است.

عدم مدیریت صحیح تولید، توزیع و مصرف برق موجب بروز چالش های شدید امنیتی در ابعاد داخلی و بین 
المللی و تبدیل این فرصت گرانبهای تحریم ناپذیر به تهدید خواهد شد. لذا ضروری است تا تمهیدات الزم با 
راهکارهای سیاستی و عملیاتی متناسب منظور گردد. در صورت عدم توجه و تداوم وضع موجود در زمینه تولید 

و مصرف برق، قطعی برق بصورت مکرر و با زمان طوالنی تر حتی در فصل زمستان ادامه خواهد یافت.

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
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عنوان طرح:
توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور

توسعه و مانع زدايی از صنعت برق کشور
ماده ۱ : 

ماده ۱) وزارت نیرو موظف است از طریق سازمان ساتبا و شرکت های زیرمجموعه، با اجرای طرح های بهینه 
سازی مصرف برق با اولویت کولرهای آبی و گازی، سامانههای روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، ساالنه 
حداقل یک درصد مصرف برق را کاهش دهد. میزان سوخت صرفه جویی شده حاصل از اجرای طرح های بهینه 
سازی بر اساس سازوکار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشوربه سرمایه گذاران این 

طرح ها اعطا میشود. 
ماده ۲ : ماده ۲) وزارت نفت تأدیه تعهدات دولت بابت طرحهای بیع متقابل نیروگاهی از محل تحویل نفت خام 

و میعانات گازی صادراتی درچارچوب بند (ی) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را در اولویت قرار دهد.
ماده ۳ : ماده ۳) وزارت نفت مکلف است مخازن سوخت مایع نیروگاه ها را تا پایان آبان ماه سال جاری تکمیل کند.

ماده ۴ : ماده ۴) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برای تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی اقدام به احداث  حداقل 
۱۰هزار مگاوات نیروگاه تا سال ۱۴۰۴ کند. وزارت نیرو موظف است برق تولیدی این صنایع را منتقل کرده و از تأمین برق آنها 
پشتیبانی کند. برق مازاد نیروگاه های فوق در بورس انرژی و یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف 

است سوخت مورد نیاز نیروگاه های مذکور را تأمین کند. 
ماده ۵ : ماده ۵) به منظور تکمیل واحدهای بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی، وزارت نفت در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع 
تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گواهی صرفه جویی به سرمایه گذاران این طرح ها واگذار می کند. گواهی صرفه جویی 
قابل عرضه در بورس انرژی بوده و دارنده آن می تواند معادل ارزش آن نفت خام و میعانات گازی صادراتی از وزارت نفت دریافت 

کند. 
ماده ۶ : ماده ۶) دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ این قانون، پراخت یارانه به مصارف 

خانگی را در قالب پلههای افزایشی (ibt) برای مصارف خانگی و تجاری باالتر از الگوی مصرف محدود کند. 
تبصره : تبصره: الگوی مصرف برق خانگی در هر شهرستان برابر با سطحی از مصرف است که ۷۵% مشترکان خانگی آن شهرستان 

در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کردهاند.
ماده ۷ : ماده ۷) بهای برق مشترکین صنعتی بر اساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (eca) با توجه به سوخت مصرفی نیروگاه 

ها و هزینه ترانزیت تعیین و دریافت میشود.
ماده ۸ : ماده ۸) ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب دیماندی یک مگاوات و باالتر (اعم از مشترک جدید 

و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است.
ماده ۹ : ماده ۹) به منظور تداوم بهره مندی بخش خصوصی از تسهیالت صندوق توسعه ملی به منظور احداث نیروگاه ها، نرخ سود 

تسهیالت پرداختی از منابع این صندوق به سرمایه گذاران این پروژه ها ۲ درصد تعیین می شود.
ماده ۱۰ : ماده ۱۰) سازمان برنامه و بودجه مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت 

بابت مابه التفاوت قیمت های تمام شده و تکلیفی فروش برق» پیش بینی کند.
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ماده ۱۱ : ماده ۱۱) دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو اقدام به تدوین راهکار مناسب جهت حل مشکل بازپرداخت تعهدات 
ارزی صندوق توسعه ملی مرتبط با تسهیالت نیروگاههای بخش خصوصی و پیگیری از طریق مراجع ذیصالح نماید.

ماده ۱۲ : ماده ۱۲) بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و صندوق توسعه ملی پرداخت صورت وضعیتهای تأیید شده طرحهای 
نیروگاهی گشایش شده قبلی از محل تسهیالت صندوق توسعه ملی توسط شبکه بانکی را در اولویت قرار دهند.

ماده ۱۳ : ماده ۱۳) گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این قانون کلیه تجهیزات صنعت برق 
را از گمرکات کشور ترخیص کند.

ماده ۱۴ : ماده ۱۴) صندوق توسعه ملی تأمین منابع مالی طرحهای نیروگاهی معرفیشده توسط وزارت نیرو برای اعطای تسهیالت به 
سرمایهگذاران بخش خصوصی متقاضی احداث نیروگاه را در اولویت قرار دهد.

ماده ۱۵ : ماده ۱۵) بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است خطوط اعتباری جدید در کشورهای مختلف از جمله چین 
برای تأمین مالی خارجی طرحهای نیروگاهی از جمله طرحهای معرفیشده صنعت برق ایجاد کند.

ماده ۱۶ : ماده ۱۶) دولت مکلف است کلیه فعالیت های استخراج رمزارز در کشور را تا زمان تقدیم الیحه ساماندهی صنعت 
استخراج رمزارز متوقف کند.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون ☐
(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن ☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ██ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد ☐ دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد ☐ دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد ☐ دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ☐ دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و 

عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ██ یک موضوع ██
ماده واحده ☐

است و پیشنهاد آن به 
عنوان بیش از یک موضوع ☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد. ☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند 
چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 
انداز مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس 
(ماهوی)؛

شده است. ██

الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ☐

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این 
موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی
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