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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۸ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
جایگاههای فرآوردههای سوختی به جهت توزیع برخی از کاالهای راهبردی در کشور از اهمیت ویژهای برخوردارند. اجرای 
نظام کارمزدی در سالیان گذشته و عدم ایجاد تغییرات و ساز و کار مناسب در ارتباط این صنف بزرگ و مهم با شرکت پخش 
و پاالیش سبب انباشته شدن مشکالت آنان در سالهای گذشته شده است. اخیراً وزارت نفت بدون درنظر گرفتن اهمیت و 
حساسیت صنف مذکور و بدون توجه به نظرات آنان اقدام به تهیه و اجرای به اصطالح طرحی با عنوان برندینگ کرده است که 
واسطهگری بین انبار توزیع پخش و مبادی عرضه را انجام میدهند و از منابع ملت، مبالغ قابل توجهی نیز برای این منظور هزینه 
میشود. از آن جهت که این اقدام شرکت پخش امنیت شغلی و سرمایه جایگاهداران را به مخاطره انداخته و اسباب نگرانی و 
اضطراب آنان را به وجود آورده است و موجبات تسلط غیر بر اموال و بنگاه اقتصادی این صنف را فراهم مینماید و با قواعد 

حقوقی و فقهی اسالم مثل «الضرر» و «تسلیط» مغایرت دارد، این اقدام شرکت پخش زمینه
سوء استفادههای رانتی را برای عدهای فراهم نموده و به دلیل غیرکارشناسی بودن، مشکالت و نگرانیهای زیادی را برای 
جایگاهداران که از زحمتکشترین سرمایهگذاران و خدمتگزاران کشور میباشند، فراهم نموده است. نظر به اینکه درمورد اجرای 
برندینگ، هماهنگی عملی با تشکلها و نمایندگان صنف صورت نگرفته و به دلیل نگرانی از ایجاد نابسامانی و برهم زدن انسجام 

موجود مجاری عرضه سوخت در کشور، طرح زیر تقدیم مجلس شورای اسالمی میگردد: 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
محمدحسین فرهنگی - محمدصالح جوکار - سیدجواد حسینی کیا - محمدرضا صباغیان بافقی - علی علی زاده - جالل 
محمودزاده - صدیف بدری - علی اصغر عنابستانی - جعفر قادری - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - حسینعلی حاجی دلیگانی - 
مالک شریعتی نیاسر - علی خضریان - حسین میرزائی - سیدعلی یزدی خواه - نصراله پژمان فر - حسینعلی شهریاری - پرویز 
اوسطی - بهروز محبی نجم آبادی - احسان ارکانی - حسن نوروزی - سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی - رجب رحمانی - 

جعفر راستی - بهزاد رحیمی - محمدتقی نقدعلی - سلمان اسحاقی - کمال حسین پور 
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عنوان طرح:
طرح  الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و (GNC) در کشور

مادهواحده- باتوجه به شرایط گذشته و حال عرضه سوخت و (CNG) در کشور وزارت نفت و وزارتخانه
های ذیربط مکلفند الزامات زیر را رعایت نمایند:

۱- ایجاد هرگونه واسطه بین انبار و مبادی توزیع (جایگاهها) خارج از روال پیشبینی شده در این قانون، برای 
تحویل سوخت ممنوع میباشد. همچنین استفاده از بازنشستگان و هرگونه پرداخت به افراد بازنشسته شاغل 
در اشخاص حقوقی ایجاد شده توسط وزارت نفت تحت عناوین مختلف برای مداخله در امر توزیع فرآورده

های نفتی و (CNG)، خارج از جایگاهها ممنوع است.
۲- اعمال هرگونه ساز و کار برای رقابتی کردن عرضه سوخت و (CNG) در کشور با هماهنگی کلیه 

جایگاههای موجود و آتی و همچنین تشکلهای صنفی ذیربط امکانپذیر است.
۳- تعیین حقالعمل أخذ درصدی از قیمت فرآورده در هیأتی مرکب از مدیرعامل پخش، نماینده جایگاهداران 
که توسط اتحادیه تعیین میشود، نمایندهوزیر نفت و نماینده کمیسیون انرژی مجلس (بهعنوان ناظر) تعیین 

میشود.
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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: 

طرح  الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و (GNC) در 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:

در رابطه با طرح/الیحه تقدیمی از نظر اصل ۷۵ قانون اساسی: اعمال هرگونه ساز و کار برای رقابتی کردن عرضه سوخت و 
(CNG) در کشور، دارای بار مالی است و منبع آن هم ذکر نشده است. 

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- هرچند اصطالح (CNG)، اصطالح جاافتادهای است که در 
عنوان (۲۶) مقرره و متن (۵۶) مقرره و (۶) قانون تاکنون بکار برده شده، لیکن درهرصورت مغایر اصل پانزدهم (۱۵) قانون 

اساسی است و البته ممکن است مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار نگیرد. 
۲- بند دوم مادهواحده عالوه بر ابهام در عبارت «با هماهنگی کلیه جایگاههای موجود و آتی» منوط کردن اعمال هرگونه ساز 

و کار رقابتی کردن عرضه سوخت و (CNG) به هماهنگی فوقالذکر در عمل غیرممکن و همچنین غیرضروری است. 
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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 اداره

کل 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 ادارهكل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب: ۱۳۸۶/۰۹/۱۸

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ مصوب: 
۱۳۸۸/۱۰/۱۵

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب--منقح۱۳۹۶/۱۱/۵ مصوب: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

بخش های قانون: ماده ۱-تبصره ۳**-ماده ۳۰**ماده ۳۰-الف**ماده ۳۰-ب**ماده ۳۰-پ**ماده ۳۰-ت**ماده ۳۰-
ث**ماده ۳۰-ج**ماده ۳۰-ج-ردیف۱**ماده ۳۰-ج-ردیف۲**ماده ۳۰-ج-ردیف۳**ماده ۳۰-چ**ماده ۳۰-چ-
ردیف۱**ماده ۳۰-چ-ردیف۲**ماده ۳۰-چ-ردیف۳**ماده ۳۰-چ-تبصره ۱**ماده ۳۰-چ-تبصره ۲**-ماده ۳۷**ماده ۳۷-
الف**ماده ۳۷-ب**ماده ۳۷-پ**ماده ۳۷-پ-ردیف۱**ماده ۳۷-پ-ردیف۲**ماده ۳۷-پ-ردیف۳**ماده ۳۷-پ-
ردیف۴**ماده ۳۷-پ-ردیف۵**ماده ۳۷-ت**ماده ۳۷-ت-ردیف۱**ماده ۳۷-ت-ردیف۲**ماده ۳۷-ت-ردیف۳**ماده 
۳۷-ت-ردیف۴**ماده ۳۷-ث**ماده ۳۷-ث-ردیف۱**ماده ۳۷-ث-ردیف۲**ماده ۳۷-ث-ردیف۳**ماده ۳۷-ث-
ردیف۴**ماده ۳۷-ث-ردیف۵**ماده ۳۷-ث-ردیف۶**ماده ۳۷-ث-تبصره**ماده ۳۷-ج**ماده ۳۷-ج-ردیف۱**ماده ۳۷-

ج-ردیف۲**ماده ۳۷-ج-ردیف۳**ماده ۳۷-چ**ماده ۳۷-ح

عنوان قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ۱۴۰۰ - ۱۳۹۶ ) مصوب 
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۶/۱۲/۵ مصوب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

بخش های قانون: بخش ۱۰-ماده ۳۹**بخش ۱۰-ماده ۳۹-الف**بخش ۱۰-ماده ۳۹-ب**بخش ۱۰-ماده ۳۹-ب-
ردیف۱**بخش ۱۰-ماده ۳۹-ب-ردیف۲**بخش ۱۰-ماده ۳۹-ب-ردیف۳**بخش ۱۰-ماده ۳۹-ب-ردیف۴**بخش ۱۰-
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ماده ۳۹-ب-ردیف۴-تبصره۱**بخش ۱۰-ماده ۳۹-ب-ردیف۴-تبصره۲**بخش ۱۰-ماده ۳۹-ب-ردیف۴-تبصره۳

عنوان قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۵== منقح ۱۳۹۸/۲/۹ مصوب: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

بخش های قانون: ماده واحده-ب-تبصره ۱۴**ماده واحده-ب-تبصره ۱۴-الف**ماده واحده-ب-تبصره ۱۴-الف-
ردیف۱**ماده واحده-ب-تبصره ۱۴-الف-ردیف۲**ماده واحده-ب-تبصره ۱۴-الف-ردیف۳**ماده واحده-ب-تبصره ۱۴-

الف-ردیف۴**ماده واحده-ب-تبصره ۱۴-ب

عنوان قانون: قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی مصوب: 
۱۳۹۸/۰۴/۲۴

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸ /۰۹ /۱۳۸۶ با اصالحات و الحاقات 
بعدی==منقح ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ مصوب: ۱۳۸۶/۰۹/۱۸

بخش های قانون: همه متن
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