
 1541     شماره چاپ       چهارمـ سال  دهمدوره 

 645       ثبت    شماره     11/6/1398تاریخ چاپ 

 

 

 شوري  یک

 

  1398قانون بودجه سال ) 1(تبصره «  ه«بند اصالح طرح  

 کل کشور

 

 )نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی قانون آیین 45ماده  1در اجراي تبصره (

 

 هاي ارجاعی کمیسیون

 : اصلی 
 

 

 : فرعی 

 

 

 

 

 

 

 قوانین معاونت

 بودجه و محاسباتبرنامه و 

امـور داخلـی    -انرژي -آموزش، تحقیقات و فناوري

کشـاورزي، آب، منـابع    -عمـران   -کشور و شوراها

 زیست طبیعی ومحیط
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 تعالی باسمه

 

 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی

 نفر از نمایندگان رسـیده اسـت،    82احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

 .شود جهت طی مراحل قانونی تقدیم می

 

 ):دالیل توجیهی(مقدمه 

وارد بودجـه کـل کشـور     1393تأمین و توزیع قیر رایگان از سال 
هـاي عمرانـی شـناخته     شده و امروزه یکی از مهمترین منابع رونق پروژه

نامه داخلی چـاپی بـه شـماره     آیین) 45(گزارش ماده با توجه به . شود می
که با قرائت در صحن مشمول بررسی فـوري پیشـنهادات آن شـده     320

است، نتایج زیر حاصل شده و این طرح براي بررسی پیشنهادات منـدرج  

 :شود در گزارش مذکور تقدیم می
دهد که وکیوم باتوم باقیمانده از بـرج خـأل    ها نشان می بررسی -1

شود کـه   پاالیشگاهها براي تولید دو فرآورده قیر و مازوت استفاده میدر 
 .دنبال دارد مقایسه این دو فرآورده نتایج زیر را به

عنـوان سـوخت بـه مصـرف کشـتیها       براي تولید مازوت که به -2

رسد باید مواد سوختی سـبک ماننـد نفـت     نیروگاهها و بعضی صنایع می
ولی قیر با پخت مستقیم وکیوم بـاتوم و  سفید به وکیوم باتوم اضافه شود 

دهـد   هاي معامالتی نشان مـی  قیمت  بررسی. شود بدون افزودنی تولید می
 .افزوده اقتصادي قیر بیش از مازوت است که ارزش

هــاي جهــانی ناشــی از  دلیــل محــدودیت مصــرف مــازوت بــه -3
محیطی و همچنین گازرسانی بـه نیروگاههـا، رو بـه     نهاي زیست کنوانسیو

اي قیر در حـال افـزایش    کاهش بوده ولی با بازار مصرف داخلی و منطقه
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اي، موضوع قیر مورد توجه  لذا الزم است براي حفظ بازار منطقه. باشد می

 .بیشتر قرار گیرد

عرضه توسط شرکت پخـش و  (دلیل عرضه دولتی مازوت که به -4
مـواد   دلیـل داشـتن   ، شباهت ظاهري به نفت و قابلیت پاالیش به)پاالیش

عنوان فرآورده غیرقابل  مشمول تحریم بوده ولی قیر به... سوختی سبک و 
پاالیش و ارائه شده توسط بخش خصوصی داراي تبعات ناشی از تحریم 

 .تواند ارزآوري داشته و به کاهش تبعات تحریم کمک کنند نیست و می

با پر شدن مخازن پاالیشگاهها از وکیوم باتوم، چرخه پـاالیش   -5
قف و نیازمند تخلیه شده که ضروري است به بهترین فرآورده تبـدیل  متو

 .و عرضه شود
در پنج سال گذشته توزیع قیر رایگان موجب رونـق در حـوزه    -6

عمرانی، فضاهاي آموزشی، معابر شهري و روستایی، بافتهـاي فرسـوده و   

حفاظت خاك شده و در شرایط کمبود منابع ناشی از تحـریم الزم اسـت   
 .توزیع قیر با حساسیت ویژه مورد حمایت قرار گیرد تأمین و

دهـد کـه    تجربه پنج سال تأمین و توزیع قیر رایگان نشـان مـی  -7
هرگاه ماهیت این حکم تهاتري بوده به خوبی اجراء و کشور منتفع شـده  

. ایـم  و هرگاه ماهیت اعتباري یافته است با عدم اجراي حکم مواجه شـده 
غیرقابـل   1398تغییریافته در بودجه سـال  دهد که حکم  بررسی نشان می

که با گذشت پنج ماه از سال هنوز اجرائی نشده است  طوري اجراء باشد به

لذا الزم است با استفاده از تجارب سالهاي گذشته این حکـم قـانونی در   
شرح زیر تقدیم مجلـس   لذا این طرح به. اصالح گردد 1398بودجه سال 

 :شود شوراي اسالمی می

 -نـژاد  تختـی  هاشـمی  -پور کمالی -ملکی اعزازي -افتخاري -دامادي

 -شرفی -سلیمانی -تجري -سروش -اباتري دلخوش -زمانی جانی علی

 -الرگـانی  موسـوي  -نـژاد  طباطبـایی  -ابـوترابی  -نوبنـدگانی  جمـالی 

 -رضـیان  -پیشه فالحت -خانی قره -کلشانی برزگر -شاهرودي حسینی

 -یارمحمـدي  -نسـب  کـاظم  -هحمـز  -نژاد یوسف -فراهانی امیرآبادي
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 -مال یوسفیان -بیمقدار -نژاد حسن -شاعري -مفتح -گرمابی -پور کیان

 -نانواکنــاري -نیکفرلیالســتانی -نوریــان -بیگــی حســن -پورمختــار

 -نژاد شریعت -خوشرودي نجفی -سیداحسن علوي -همایون هاشمی 

 -پـور  نـورقلی  -محمد کـاظمی  -نژاد تربتی -اسماعیلی -همتی -قمی

 -بیرانونــدي -پورطالتپــه حضــرت -هاشــمی زاده قاضــی  داحسـان سی

ــعیدي ــان -محمداســـماعیل سـ ــانفر -کواکبیـ ــعودي -پژمـ  -مسـ

 -ملکـی  -بختیارگلپایگـانی  -خـدري  -کلیا بت -آبادي ایمن جعفرزاده

ــري ــانی امی ــایی  -خامک ــدابراهیم رض ــکري -محم ــان -ش   -اکبری

 -رضـابیگی علی -عثمانی -بیگلري -محمد مرادي علی -علی ابراهیمی

 -بیگدلی -خاتمی -داودي -منصور مرادي -سیدمحسن علوي -تابش

 -نیــازآذري -بیــوکی موســوي -خــادمی -الشــکی احمــدي -لطفــی

 سیدحسین افضلی -بدري -کوچی رضایی
  

 :عنوان طرح

   کل کشور 1398قانون بودجه سال ) 1(تبصره «  ه«بند اصالح 

 
کل کشور  1398قانون بودجه سال ) 1(تبصره » هـ«بند  -واحده ماده

 :شود شرح زیر اصالح  به

شرکت ملی نفت ایران مکلف است چهـار میلیـون تـن مـواد      -هـ 
از محل خوراك تحویلی به پاالیشگاهها تأمین و رایگان را  )VB(اولیه قیر 

ربـط و در سـقف    دسـتگاههاي اجرائـی ذي  به صـورت ماهانـه در اختیـار    

هاي زیر براي تأمین قیر مصرفی مورد تأیید سازمان ملـی اسـتاندارد    سهمیه
. مربوط قـرار دهـد  طرحهاي هاي اجراي آسفالت  ایران و تأمین سایر هزینه

 )VB( داري کل کشـور مکلـف اسـت معـادل ریـالی نفـت خـام و        خزانه
مابین با شرکت مـذکور لحـاظ و    تحویلی را به قیمت روز در حسابهاي فی

 : تسویه نماید
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بـراي آسـفالت راههـاي فرعـی و     %) 48( درصـد   چهل و هشـت  -1

روستایی و روکش آسفالت شـبکه راههـاي اصـلی، فرعـی و روسـتایی و      

عشایري و معابر محالت هدف بازآفرینی شهري، طرحهاي مسـکن مهـر و   
 شور، در اختیار وزارت راه وشهرسازيفرودگاههاي ک

براي آسفالت معابر شهرهاي با جمعیت زیـر  %) 17( درصد  هفده -2
هـا و   سـازمان امـور شـهرداري   (پنجاه هزار نفـر در اختیـار وزارت کشـور    

 )هاي کشور دهیاري

مـالچ پاشـی   (پوش  براي انجام عملیات خاك%) 11(  درصد   یازده -3
ربـط، در اختیـار    مـورد تأییـد سـازمان ذي    زیسـت  سازگار با محیط) کردن

 )ها، مراتع و آبخیزداري کشور سازمان جنگل(وزارت جهاد کشاورزي 
براي آسفالت معـابر و بهسـازي روسـتاها و    %) 19(درصد   نوزده -4

هـا در اختیـار بنیـاد مسـکن      هاي مشارکتی بـا دهیـاري   )پروژه(انجام طرح 

 انقالب اسالمی
نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار براي %) 5(درصد   پنج -5

 )سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور( وزارت آموزش و پرورش 
اجرائی موضوع این بند موظفند سهم اسـتانی موضـوع    دستگاههاي

االجراء شدن این قـانون تعیـین و بـه     ماه پس از الزم این بند را حداکثر یک
 .ادارات کل استانی ابالغ نمایند

کـاري   ، عایق)ایزوالسیون(هاي اجراي آسفالت، قیراندود  هزینه تهاتر

قط بـراي ایـن امـور بـا     التفاوت مالی توسط کارفرما ف و همچنین تأمین مابه
ربط، با تحویل قیـر رایگـان    تأیید مسؤوالن دستگاههاي اجرائی استانی ذي

 . پس از اعالم به خزانه بالمانع است) به میزان معادل ارزش ریالی روز آنها(
گزارش عملکرد این بند به صورت ماهانه توسط شرکت ملی نفـت  

برنامـه و  «، »انـرژي «اي هـ  ربط به کمیسیون ایران و دستگاههاي اجرائی ذي

. شـود  مجلس شوراي اسـالمی ارسـال مـی   » عمران«و » بودجه و محاسبات
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پـس از رسـیدگی، بـه    

 .صورت سه ماهه گزارش آن را به مجلس شوراي اسالمی ارائه کند
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 رئیسه محترم مجلس شوراي اسالمی هیأت

 ) 4(نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و ماده  احتراماً، در اجراي آیین

 نظر  25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

قانون بودجه سال ) 1(تبصره »  ه«بند اصالح طرح در مورد  معاونت قوانین

 .شود تقدیم میکل کشور  1398

 معاون قوانین
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 است رعایت شده. 

 با اعمال نظر کارشناسی. (است رعایت شده( 

 شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده. 

 دارد. 

 ندارد. 

 دارد. 

 ندارد. 
 دارد. 

 ندارد. 

 دارد. 

 ندارد. 

 کل تدوین قوانین نظر اداره

 معاون محترم قوانین

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(احتراماً در اجراي بندهاي 

 :شود کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 
 

 :سابقه تقدیم -1

 .قبالً تقدیم نشده است  - 130ماده 

      -   قبالً در جلسه علنی شماره         مورخ            تقدیم و در تاریخ              در مجلس /   کمیسیون 

 :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
 

 با تغییر اساسی 
 

  پیش از انقضاء شش ماه 
 

 با انقضاء شش ماه 
 

 مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     

 

 : قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور) 4(ماده ) 2(در اجراي بند  -2
 

 نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین

  

 ):شکلی(نامه داخلی مجلس  از نظر آیین -3

 -127ماده  -الف

    )نفر 15(حداقل امضاء الزم  -اول
 

 موضوع و عنوان مشخص -دوم
 

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه -سوم
 

 موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان      -چهارم
 

 است و پیشنهاد آن به عنوان                       مواجه با ایراد                   طرح تقدیمی داراي -138ماده  -ب

 

  مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی( 

 بدون تغییر اساسی 

  فر از نمایندگانن 50با تقاضاي کتبی کمتر از 

 باشد می. 

 باشد نمی. 

موضوع        ا       یک

 موضوع یک از بیش

 

 باشد نمی. 

 باشد می. 

 واحده ماده 

مواد متعدد 
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 ندارد . 

 شود دارد، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 ندارد. 
  ،شود و دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم میاصول مغایر / اصلدارد. 

 ندارد . 

 شود دارد، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 شده است . 

 شود نشده است، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 شود نمی 

 شود می 

 ندارد . 

 دارد. 

 ندارد . 

 دارد. 

ــد -4 ــاده) 4(در اجــراي بن ــور  ) 4(م ــررات کش ــوانین و مق ــیح ق ــدوین و تنق ــانون ت  ق

 :25/3/1389مصوب      

 از نظر قانون اساسی؛: اول

 طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت 

 

 انداز؛ هاي کلی نظام و سند چشم از نظر سیاست: دوم

    انداز مغایرت چشمهاي کلی نظام و سند  طرح تقدیمی با سیاست 

 

 از نظر قانون برنامه؛: سوم

 طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 

 

 ؛)ماهوي(نامه داخلی مجلس  از نظر آیین: چهارم

   

 رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف 

 

 موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب                    و نیاز به          رأي نمایندگان -181ماده  -ب 

 

 .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می... تعداد  

 

قوانینمدیرکل تدوین   

 
_______________________________________________ 

 

 قانون اساسی مغایرت) 156(اصل) 5(طرح تقدیمی از حیث پیشگیري از وقوع جرم با بند -5

  

 

از وقوع جرم قوه قضائیه پیشگیريمعاونت اجتماعی و   
 

٢ 

٣ 
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