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طرح نمایندگان

██ عادی  ☐ یک فوریتی  ☐ دو فوریتی  ☐ سه فوریتی

                  

اين طرح در جلسه علني شماره  ۲۶  مورخ   ۱۳۹۹/۶/۲۶  مجلس شورای اسالمی

 به صورت                                   مطرح گردید و به صورت                               اعالم وصول گردید.

دبير هيأت رئيسه
امضا

قانون الحاق نه (۹) تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت 
خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی

معاونت قوانين؛ بررسي و اظهارنظر نماييد.       
دبير هيأت رئيسه

امضا

دوره: یازدهم
شماره چاپ: 

شماره ثبت: ۱۸۱

تذکر: اعالم وصول این طرح در اجرای ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور 
مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ پس از اخذ نظر معاونت قوانین و در صورت عدم مغایرت آن با مواد آیین 

نامه داخلی مجلس شورای اسالمی امکان پذیر خواهد بود.

عادی██

یک فوریتی☐

دو فوریتی☐

سه فوریتی☐

عادی██

یک فوریتی☐

دو فوریتی☐

سه فوریتی☐
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باسمه تعالي

معاونت قوانين

به منظور بررسي تقاضاي فوريت طرح در صحن علني توزيع شود.

تاريخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ ساعت ۱۱:۲۹

دبير هيأت رئيسه
امضا
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باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي 

احتراماً، طرح ذيل كه به امضا ۵۵ نفر از نمايندگان رسيده است جهت طي 
مراحل قانوني تقديم ميگردد.

مقدمه(داليل توجيهي):

  

بسمه تعالی

قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی در 
مجلس دهم تصویب شد و آئین نامه اجرایی آن و فهرست شرکتهای منتخب نیز توسط وزارت نفت ابالغ شده 

است.

باتوجه به تاکیدات رهبر انقالب بر احداث سریعتر پاالیشگاهها در کشور و اینکه مردادماه ۹۹ باید عملیات 
اجرایی و احداث پتروپاالیشگاهها آغاز میشد، برخی اصالحات ضروری در قانون مذکور به فوریت باید اعمال 

شود تا در زمینه تکمیل منابع تنفس خوراک و امثال آن رفع معضل از قانون آماده اجرا صورت پذیرد. ضمن 
آنکه تکلیف به تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحها از محل بورس می تواند به تعمیق و تثبیت بازار 

سرمایه نیز کمک کند.

لذا ضروری است دوفوریت این طرح بررسی و با حمایت نمایندگان محترم تصویب شود.

www.dotic.ir

http://dotic.ir


عنوان طرح

 موضوع طرح

قانون الحاق نه (۹) تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با 
استفاده از سرمایه گذاری مردمی

ماده واحده
تبصره هاي ذيل به مواد قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي مصوب 

۱۳۹۸ الحاق مي شود. تبصره (۱) الحاق به ماده (۱) قانون و تبصره هاي (۲) تا (۷) الحاق به ماده (۳)، تبصره (۸) الحاق به ماده (۴) و 
تبصره (۹) الحاق به ماده (۵) قانون است.

تبصره ۱:
عبارت «ميزان سرمايه گذاري ارزشگذاري شده» به شرح ذيل تعريف مي شود:

ميزان سرمايه گذاري ارزشگذاري شده: برآورد ميزان سرمايه گذاري هر طرح است که در مجوز آن ذکر شده و شامل تمام هزينههاي 
مالي مرتبط با ساخت پروژه و همچنين هزينه تامين مالي به روش هاي مختلف تا سقف پنجاه درصد (۵۰ %) هزينه هاي ساخت پروژه 

است.
تبصره ۲:

هيچ يک از نهادهاي دولتي و حاکميتي حق ندارد شرکت مالک طرح را به پرداخت بخشي از هزينه خوراک در دوره تنفس خوراک ملزم 
و در عوض طول دوره تنفس خوراک را طوالنيتر کند، مگر اين کار با درخواست و رضايت خود شرکت مالک طرح باشد.

تبصره ۳:

اعطاي تنفس خوراک در اجراي قانون از محل سهم قانوني ساالنه صندوق توسعه ملي از صادرات نفت و ميعانات گازي و همچنين 
مطالبات ارزي صندوق از دولت تامين ميگردد و سهم قانوني دولت و شرکت ملي نفت ايران از خوراک اين واحدها در دوره تنفس 

خوراک در قالب تهاتر با مطالبات ارزي صندوق توسعه ملي از دولت و شرکت ملي نفت ايران (و نيز شرکت هاي تابعه و وابسته آن) 
محاسبه ميشود. در هنگام تسويه و تهاتر مطالبات مذکور به اين شيوه، ضمانتنامهها و تعهدات بازپرداخت دولت و شرکت ملي نفت 
ايران به صندوق توسعه ملي براساس زمانبندي اعطاي تنفس خوراک اصالح ميگردد. سهم قانوني دولت و شرکت ملي نفت ايران از 

خوراک تحويلي به واحدهاي موضوع قانون در دوره تنفس صرفاً بابت بازپرداخت تسهيالت ارزي آنها به صندوق توسعه ملي استفاده 
ميشود و سهم مناطق کمتر توسعه يافته از محل منابع صادراتي صندوق توسعه ملي کسر ميگردد.

قانون الحاق نه (۹) تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و 
میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی
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در صورتي که در هنگام اعطاي تنفس خوراک، مطالبات صندوق توسعه ملي از دولت و شرکت ملي نفت ايران به طور کامل تسويه شده 
باشد، وجه معادل سهم قانوني دولت و شرکت ملي نفت (هريک که بدهي خود را با صندوق تسويه نموده باشند) از خوراک دوره تنفس، 

فقط از سهم ورودي ساالنه صندوق توسعه ملي ناشي از عوايدِ صادرات نفت و ميعانات گازي قابل پرداخت است.
تا زماني که به دليل تحريمهاي ظالمانه امکان صادرات نفت و ميعانات گازي به اندازه سقف ظرفيت توليدي آنها وجود نداشته باشد، 
هرگونه پرداخت نقدي از منابع ارزي و ريالي موجود صندوق توسعه ملي براي تسويه سهم دولت و شرکت ملي نفت ايران از هزينه 

خوراک دوره تنفس ممنوع است.

تبصره ۴:
آندسته از طرح هاي بهينه سازي و ارتقاء کميت و کيفيت فرآورده هاي پااليشگاه هاي موجود که به تاييد وزارت نفت امکان افزايش 
ظرفيت خوراک در آنها وجود ندارد، تا  سي درصد (%۳۰) از خوراک آن پااليشگاه به عنوان منبع مالي تامين تنفس خوراک منظور مي 
شود و از آنجا که صندوق توسعه ملي از خوراک اين واحدها سهم ندارد کل ارزش تنفس خوراک توسط بانک مرکزي از سهم ساالنه 

صندوق از صادرات مواد هيدروکربوري کسر و به حساب دولت و ساير ذينفعان واريز مي گردد.
تبصره ۵:

در صورتي که شرکت مجري طرح، طرح را در فازهاي مختلفي طراحي کرده باشد مي تواند پس از تاييد وزارت نفت در مورد بهره 
برداري از هر فاز، تنفس خوراک متناسب با همان فاز را دريافت نمايد.

تبصره ۶:
قيمت نفت خام و ميعانات گازي خوراک طرح هاي موضوع اين قانون، طبق قيمتگذاري مذکور براي نفت تحويلي به پااليشگاه هاي 

داخلي و مجتمع هاي پتروشيمي داخلي (مندرج در جزء (۱) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از 
مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و قوانين مصوب بعدي در اين خصوص) تعيين مي شود.

تبصره ۷:
وزارت نفت موظف است فقط در مورد طرح هايي که شرايط الف يا ب اين تبصره را رعايت کنند قيمت نفت خوراک را به اعتبار جزء 

۲ تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور براي مدت ۱۰ سال پس از بهرهبرداري به اندازه نود 
درصد (%۹۰) قيمت فوب خليج فارس تعيين و دريافت نمايد:

الف) توليد فرآورده هايي که قيمت آنها کمتر از قيمت نفت خام خوراک واحد پااليشگاهي يا پتروپااليشگاهي است مانند نفت کوره با 
درصد گوگرد باال، کمتر از پنج  درصد (%۵) کل فرآورده ها باشد.

ب) طرح مذکور توليد حداقل ۲۰ هزار تن در سال کک سوزني قابل استفاده در توليد الکترود گرافيتيِ مصرفي در صنعت فوالد يا حداقل 
۴۰ هزار تن در سال کک اسفنجي قابل استفاده در توليد آند مصرفي صنعت آلومينيوم را داشته باشد.

ج) اين تخفيف ويژه تنها به مدت ۱۵ سال از زمان اخذ مجوز طرح داراي اعتبار است و از زماني اعمال مي شود که واحد پااليشگاهي يا 
پتروپااليشگاهي هر دو شرط فوق را به فعليت برساند.

تبصره ۸:
فرصت يکساله شرکت مجري طرح براي پذيره نويسي سي درصد (%۳۰) از سهام شرکت موضوع بند الف ماده ۴ قانون، از زمان اخذ 

آخرين مجوز از انواع مجوزهاي احداث طرح آغاز مي شود. در صورتي که خريداري براي سهامهاي عرضه شده در پذيره نويسي مذکور 
يافت نشود شرکت مجري طرح موظف است طي يک سال ديگر مجددا نسبت به اين عمل با تمهيدات بهتر (بازارگرداني و تعهد پذيره 

نويسي معتبر) يا قيمت پايينتر براي هر سهم اقدام کند تا پذيره نويسي با موفقيت انجام شود.
تبصره ۹: 

شرکت مجري طرح مجاز است در طول دوره ساخت نسبت به انعقاد قرارداد پيشفروش فرآوردهها (قرارداد off take) به اندازه سي 
درصد (۳۰%) ميزان سرمايه گذاري ارزش گذاري شده به شرکت هاي خارجي در قبال دريافت فاينانس يا تامين تجهيزات با فناوري 
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پيچيده اقدام نمايد و وزارت نفت موظف است با اين درخواست شرکت مجري موافقت و در صورت نياز، مجوز مکتوب و رسمي براي 
پيشفروش کردن صادراتي اين بخش از فرآورده ها به شرکت مجري اعطا نمايد.
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زمان امضا حوزه انتخابیه نام و نام خانوادگی ردی
ف

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۰:۴۰:۲۴ ق.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس

مالک شریعتی نیاسر - 
۱۱۱۵۱ ۱

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۱:۱۲:۵۱ ق.ظ

اهر و هریس احمد محرم زاده 
یخفروزان - ۱۱۲۲۱ ۲

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۱:۱۴:۳۱ ق.ظ

پارس آباد، بیله سوار و 
اصالندوز

عباس جهانگیرزاده - 
۱۱۰۶۵ ۳

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۱:۱۴:۴۳ ق.ظ

درگز حسن رزمیان مقدم - 
۱۱۱۱۳ ۴

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۱:۱۵:۵۷ ق.ظ

بناب محمد باقری - ۱۱۰۳۷ ۵

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۱:۱۶:۵۸ ق.ظ

مراغه و عجب شیر علی علی زاده - 
۱۱۱۷۶ ۶

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۱:۱۷:۲۷ ق.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس علی خضریان - ۱۱۰۹۴ ۷

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۱:۱۸:۳۷ ق.ظ

دشتستان ابراهیم رضائی - 
۱۱۱۱۷ ۸

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۱:۱۸:۳۹ ق.ظ

۱۱۲۱۸روح اله متفکرآزاد - تبریز، آذرشهر و اسکو ۹

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۱:۲۱:۴۲ ق.ظ

چابهار، کنارک، قصرقند شهر 
و بخش مرکزی نیک شهر

معین الدین سعیدی - 
۱۱۱۴۱ ۱۰

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۱:۲۲:۳۲ ق.ظ

۱۱۰۸۳سیدجواد حسینی کیا - سنقر ۱۱

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۱:۲۳:۴۷ ق.ظ

سبزوار، جفتای، جوین، خوشاب 
و داورزن

بهروز محبی نجم 
آبادی - ۱۱۲۲۰ ۱۲

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۱:۲۴:۲۴ ق.ظ

ساوه و زرندیه محمد سبزی - ۱۱۱۳۷ ۱۳

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۱:۲۸:۴۴ ق.ظ

تبریز، آذرشهر و اسکو سیدمحمدرضا میرتاج 
الدینی - ۱۱۲۵۱ ۱۴

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۱:۲۹:۰۱ ق.ظ

فردوس، سرایان، طبس و 
بشرویه

مجید نصیرائی - 
۱۱۲۶۱ ۱۵

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۱:۳۰:۳۸ ق.ظ

یزد، اشکذر و بخش ندوشن و 
دهستان سورک

محمدصالح جوکار - 
۱۱۰۶۴ ۱۶

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۱:۳۴:۲۶ ق.ظ

شیراز و زرقان جعفر قادری - ۱۱۱۹۴ ۱۷

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۱:۳۷:۳۶ ق.ظ

قوچان و فاروج علی آذری - ۱۱۰۰۱ ۱۸

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۱:۳۸:۰۹ ق.ظ

سلماس یعقوب رضازاده - 
۱۱۱۲۲ ۱۹

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۱:۴۴:۰۵ ق.ظ

مینودشت، گالیکش و کالله و 
مراوه تپه

رضا آریان پور - 
۱۱۰۰۳ ۲۰

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۱:۵۸:۰۳ ق.ظ

بوکان انور حبیب زاده 
بوکانی - ۱۱۰۷۱ ۲۱

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۲:۰۳:۱۸ ب.ظ

اندیمشک فریدون حسنوند - 
۱۱۰۷۴ ۲۲

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۲:۴۱:۲۳ ب.ظ

محالت و دلیجان علیرضا سلیمی - 
۱۱۱۴۲ ۲۳
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 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۲:۵۴:۰۷ ب.ظ

شیراز و زرقان روح اله نجابت - 
۱۱۲۵۸ ۲۴

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۳:۲۳:۱۲ ب.ظ

اراک، کمیجان و خنداب علی اکبر کریمی - 
۱۱۲۰۲ ۲۵

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۳:۲۷:۳۵ ب.ظ

دشت آزادگان و هویزه قاسم ساعدی - ۱۱۱۳۵ ۲۶

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۳:۳۲:۵۴ ب.ظ

کهنوج، منوجان، رودبارجنوب، 
قلعه گنج و فاریاب

منصور شکرالهی - 
۱۱۱۵۳ ۲۷

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۳:۳۵:۵۸ ب.ظ

تبریز، آذرشهر و اسکو محمدحسین فرهنگی - 
۱۱۱۸۹ ۲۸

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۴:۳۳:۵۹ ب.ظ

سقز و بانه بهزاد رحیمی - ۱۱۱۱۰ ۲۹

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۴:۴۲:۱۲ ب.ظ

المرد و مهر سیدموسی موسوی - 
۱۱۲۴۷ ۳۰

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۶:۱۱:۴۶ ب.ظ

قزوین، آبیک و البرز فاطمه محمدبیگی - 
۱۱۲۲۴ ۳۱

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۶:۱۸:۱۴ ب.ظ

اصفهان حسین میرزائی - 
۱۱۲۵۲ ۳۲

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۲:۰۲:۲۲ ب.ظ

خمین علیرضا نظری - ۱۱۲۶۲ ۳۳

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۲:۰۴:۲۴ ب.ظ

تفت و میبد سیدجلیل میرمحمدی 
میبدی - ۱۱۲۵۳ ۳۴

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۲:۰۸:۴۶ ب.ظ

دورود و ازنا حسین گودرزی - ۱۱۲۱۱ ۳۵

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۲:۱۵:۳۹ ب.ظ

آبادان سیدمجتبی محفوظی - 
۱۱۲۲۳ ۳۶

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۲:۱۷:۵۵ ب.ظ

رباط کریم و بهارستان حسن نوروزی - ۱۱۲۶۶ ۳۷

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۲:۲۲:۰۷ ب.ظ

بندرماهشهر، امیدیه، 
هندیجان و بخش جولکی حبیب آقاجری - ۱۱۰۰۸ ۳۸

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۲:۲۷:۵۴ ب.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس

سیداحسان خاندوزی - 
۱۱۰۹۰ ۳۹

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۲:۲۸:۳۵ ب.ظ

ایالم، ایوان، چرداول، 
سیروان، ملکشاهی و مهران

علی اکبر بسطامی - 
۱۱۰۴۱ ۴۰

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۲:۳۰:۱۷ ب.ظ

شاهین شهر و میمه و برخوار حسینعلی حاجی 
دلیگانی - ۱۱۰۷۰ ۴۱

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۲:۴۰:۵۶ ب.ظ

مشهد و کالت نصراله پژمان فر - 
۱۱۰۵۰ ۴۲

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۷:۴۳:۰۶ ق.ظ

مهاباد جالل محمودزاده - 
۱۱۲۲۹ ۴۳

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۸:۱۲:۲۰ ق.ظ

همدان و فامنین احمدحسین فالحی - 
۱۱۱۹۰ ۴۴

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۸:۳۳:۲۰ ق.ظ

ساری و میاندورود علی بابائی کارنامی 
۱۱۰۳۵ - ۴۵

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۹:۲۲:۰۷ ق.ظ

بهبهان و آغاجاری محمدطال مظلومی 
آبرزگه - ۱۱۲۳۸ ۴۶

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۱۰:۰۲:۱۹ ق.ظ

شیروان علی جدی - ۱۱۰۵۸ ۴۷
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 ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۱۰:۱۷:۳۳ ق.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس

مجتبی توانگر - 
۱۱۰۵۶ ۴۸

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۱۰:۱۸:۱۸ ق.ظ

اصفهان مهدی طغیانی - ۱۱۱۶۴ ۴۹

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۱۰:۲۲:۰۹ ق.ظ

مشهد و کالت سیدامیرحسین قاضی 
زاده هاشمی - ۱۱۱۹۸ ۵۰

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۱۱:۲۹:۲۰ ق.ظ

قم احمد امیرآبادی 
فراهانی - ۱۱۰۲۸ ۵۱

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۷:۰۲:۳۱ ب.ظ

مشهد و کالت جواد کریمی قدوسی - 
۱۱۲۰۴ ۵۲

 ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۸:۲۵:۳۸ ق.ظ

ایالم، ایوان، چرداول، 
سیروان، ملکشاهی و مهران سارا فالحی - ۱۱۱۹۱ ۵۳

 ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۸:۳۷:۴۰ ق.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس

روح اله ایزدخواه - 
۱۱۰۳۴ ۵۴

 ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۸:۳۹:۲۲ ق.ظ

بویین زهرا و آوج روح اله عباس پور - 
۱۱۱۶۶ ۵۵
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باسمه تعالي

مديركل محترم اسناد و تنقيح قوانين

بررسي و اقدام الزم به عمل آيد.

تاريخ   ۱۳۹۹/۶/۲۶   ساعت ۱۱:۳۱ 

معاون قوانين

_____________________________________________________________________

رؤساي محترم ادارات                       اقدام الزم به عمل 

آيد.

تاريخ   ........   ساعت   ........ 

مديركل اسناد و تنقيح قوانين

اسناد

تنقيح قوانين
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نظر ادارهكل اسناد و تنقيح قوانين

معاون محترم قوانين
احتراما در اجراي بندهاي (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور 

مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر اين ادارهكل به شرح زير تقديم ميگردد:

۱. در اجراي بند (۱): 
                   

الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط 

 

۲. در اجراي بند (۳):
     با عنايت به بررسيهاي به عمل آمده قانونگذاري در اين موضوع 

   

مديركل اسناد و تنقيح قوانين
                                                                             

وجود ندارد██

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود.☐

وجود ندارد☐

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود.██

الزم است.☐

الزم نیست.☐
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باسمه تعالي

مديركل محترم تدوين قوانين

بررسي و اقدام الزم به عمل آيد.

تاريخ    ۱۳۹۹/۶/۲۶  ساعت ۱۱:۲۹

معاون قوانين

_____________________________________________________________________

رؤساي محترم ادارات         اقدام الزم به عمل آيد.                                                                                                                   

تاريخ    ........  ساعت ........

مديركل تدوين قوانين 

قوانين

مشاورتهاي تقنيني
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نظر ادارهكل تدوين قوانين 
معاون محترم قوانين

احتراما در اجراي بندهاي (۲) و (۴) ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور 
مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر اين ادارهكل به شرح زير تقديم ميگردد:

۱- سابقه تقديم:

   
   

                                      (موضوع اصل ۸۵ قانون اساسي) رد شده و اينك با:

-  مجدداً قابل پيشنهاد به مجلس 

۲- در اجراي بند (۲) ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور:

در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
توضیحات: - عنوان بدرستی انتخاب نشده و باید بدین شرح اصالح شود : طرح اصالح 
قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده 
از سرمایه گذاری مردمی - توضیح ابتدائی مادهواحده با اشکال مواجه است باید 

تبصره الحاقی به هرماده در قالب یک ماده مستقل ، تنظیم شود. - شماره های 
تبصره های الحاقی به هر ماده حسب مورد باید متناسب با ماده ای که به آن 

الحاق میشود اصالح شود. - کلمه میزان در تبصره ۱ باید به حجم تغییر کند. - 
لغات فاز و فوب در تبصره های ۵ و ۷ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است و باید 

معادل فارسی آن ( فاز= گام و فوب=روی کشتی) جایگزین شود.

۳- از نظر آييننامه داخلي مجلس (شكلي)
الف- ماده ۱۳۱-

اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)

دوم- موضوع و عنوان مشخص  

سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه

چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان 

ب- ماده ۱۴۲- 
طرح تقدیمی دارای                                                    است و پیشنهاد آن به عنوان                        

مواجه با ایراد 

قبال تقدیم نگردیده است██ماده ۱۳۴  -   

قبال در جلسه علني شماره - مورخ - تقديم و در تاريخ   -   در☐  

رعایت شده است.☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی)☐

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

دارد██

ندارد☐

دارد██

ندارد☐

دارد██

ندارد☐

دارد☐
ندارد██

یک موضوع☐
بیش از یک ██

موضوع

ماده واحده██

مواد متعدد☐

نمی باشد.☐
می باشد.██

محلس☐

کمیسیون☐

می باشد☐

نمی باشد☐
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۴- در اجراي بند (۴) ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵: 

اول: از نظر قانون اساسي؛

طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 

   

دوم: از نظر سياستهاي كلي نظام و سند چشمانداز؛
طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز مغایرت

سوم: از نظر قانون برنامه؛

طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 

چهارم: از نظر آييننامه داخلي مجلس (ماهوي)؛

الف- طرح تقدیمی با قانون آیین نامه داخلی مجلس مغایرت 

ب- ماده ۱۴۴- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی

ج- ماده ۱۸۵- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب                                                  

و نیاز به       رای نمایندگان 

 

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضميمه تقديم ميشود.

مديركل تدوين قوانين

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

 
معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه

         

     
 

                                                    

ندارد. ██
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

 ندارد.
 دارد.

۲
۳

شده است.██

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.☐

ندارد.██

دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می ☐
شود.

ندارد.██

دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.☐

ندارد.☐

دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.☐

نمی شود██

می شود☐
ندارد.██

دارد.☐
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ضميمه نظر ادارهكل تدوين قوانين

بيان مستندات و داليل مغايرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: - عنوان بدرستی انتخاب نشده و باید بدین شرح اصالح شود : طرح 
اصالح قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی - توضیح ابتدائی 

مادهواحده با اشکال مواجه است باید تبصره الحاقی به هرماده در قالب یک ماده مستقل ، تنظیم شود. - شماره های تبصره های 
الحاقی به هر ماده حسب مورد باید متناسب با ماده ای که به آن الحاق میشود اصالح شود. - کلمه میزان در تبصره ۱ باید به 

حجم تغییر کند. - لغات فاز و فوب در تبصره های ۵ و ۷ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است و باید معادل فارسی آن ( فاز= گام و 
فوب=روی کشتی) جایگزین شود. 
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باسمهتعالي

                                                     
                                          شماره:
                                                                                            تاريخ:

هيأترئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي

احتراما، در اجراي آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي و 

ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 

قانون الحاق نه (۹) تبصره به  ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانين درمورد طرح "

قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری 

: " مردمی

موافقم

تقديم ميگردد.

معاون قوانين
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ضميمه نظر ادارهكل اسناد و تنقيح قوانين
سوابق قانوني و داليل ضرورت قانونگذاري: 

قوانین مرتبط به شرح زیر تقدیم می گردد :
بخش طرح/الیحه: قانون الحاق نه (۹) تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با 

استفاده از سرمایه گذاری مردمی
۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات 

بعدی== منقح ۱۳۹۷/۹/۱۱
توضیحات: ۱-.عنوان طرح دارای ایراد است و لذا الزم است به شکل زیر اصالح شود: طرح اصالح موادی از قانون حمایت از 

توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب۲۴/۴/۱۳۹۸ ۲-.متن ماده 
واحده دارای ایراد جدی است و باید به شکل زیر اصالح شود: -ماده واحده-مواد ۱ ۳ ۴ و ۵ قانون حمایت از توسعه صنایع 

پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب۲۴/۴/۱۳۹۸ به شرح زیر اصالح می شود: ۳-
.متن تبصره ۱ ماده واحده به شرح زیر اصالح شود: تبصره۱-یک بند به عنوان بند (ث) به شرح زیر به ماده (۱) قانون الحاق می 
شود: ث- میزان سرمایه گذاری ارزشگذاری شده: برآورد میزان سرمایه گذاری هر طرح است که در مجوز آن ذکر شده و شامل 
تمام هزینههای مالی مرتبط با ساخت پروژه و همچنین هزینه تامین مالی به روش های مختلف تا سقف پنجاه درصد (۵۰ %) 
هزینه های ساخت پروژه است. ۴-.متن تبصره ۲ ماده واحده به شرح زیر اصالح شده و همچنین شماره تبصره های (۲ تا ۷) 
ماده واحده به (۱ تا ۶) اصالح شود. تبصره(۲) شش تبصره به شرح زیر به ماده (۳) قانون الحاق می شود. ۵-.متن تبصره ۸ 

ماده واحده به شرح زیر اصالح شود: تبصره۳-یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴) قانون الحاق می شود. ۶-.عبارت موضوع بند 
الف ماده ۴ قانون مندرج در تبصره ۸ ماده واحده به موضوع بند الف این ماده اصالح شود. ۷-.متن تبصره ۹ ماده واحده طرح به 

شرح زیر اصالح شود: تبصره۴-یک تبصره به شرح زیر به ماده (۵) قانون الحاق می شود. 
قانونگذاری در مورد این بخش: الزم است

ماده ۱۳

ماده ۱۳ - کليه پااليشگاههاي کشور مشروط به پرداخت و تسويه وجوه نفت خام و ميعانات گازي خريداري شده تحويلي به قيمت هر 
بشکه نود و پنج درصد (۹۵ % ) تحويل روي کشتي ( فوب ) خليج فارس و به صورت نقدي يا اعتبار اسنادي يک ماهه به شرکت دولتي 
ذي ربط تابعه وزارت نفت ، مجازند فرآورده هاي نفتي مازاد بر نياز داخلي را رأساً صادر کنند و دولت مکلف است ساالنه سهم صندوق 

توسعه ملي را پرداخت نمايد .
تبصره ۱

تبصره ۱ - استفاده از سازوکارهاي بورس انرژي در خريد و فروش نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي و انرژي برق در 
اولويت قرار دارد .

تبصره ۲

تبصره ۲ - شرکت دولتي ذي ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قيمت پايه نفت خام و ميعانات گازي عرضه شده در بورس را :
تبصره ۳
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تبصره ۳ - به وزارت نفت و ساير دستگاهها اجازه داده مي شود براي تشويق کشتيهاي خارجي به سوختگيري و تأمين ساير نيازهاي خود 
در بنادر ايران از ابزارهاي تشويقي و قيمتهاي ترجيحي نسبت به ساير رقبا در تأمين سوخت و ساير نيازها استفاده کنند .
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