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باسمهتعالی

شماره: ۵۱۲۵۶/۵۶۱۲۶
تاریخ: ۱۳۹۹/۵/۱۱

جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسالمی

تأسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق که بنابه پیشنهاد  وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۸  هیأت 
وزیران بهتصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود.

حسن روحانی
رئیسجمهور
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مقدمه (دالیل توجیهی): 
نظر به تبعات منفی ناشی از انحصار در بهرهوری و کارآمدی بخشهای مرتبط و لزوم تأسیس نهاد مستقل 
تنظیمگر در بخش برق و سایر بخشها، مطابق ماده (۵۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 

(۴۴) قانون اساسی و سایر قوانین مربوط، الیحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم میشود: 

 لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
فرهاد دژپسند ( وزیر امور اقتصادی و دارایی ) 
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عنوان الیحه :
تأسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق

مادهواحده- 
۱- در اجرای ماده (۵۹) اصالحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی 
مصوب  ۲۲/  ۳/ ۱۳۹۷، به پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران، تأسیس نهاد مستقل تنظیمگر 

بخش برق مجاز است.
۲- اساسنامه نهاد تنظیمگر بخش برق به پیشنهاد شورای رقابت به تصویب هیأت وزیران میرسد.

۳- دبیرخانه نهاد تنظیمگر بخش برق با استفاده از ظرفیتهای موجود بدون گسترش تشکیالت جدید، تشکیل 
و در وزارت نیرو استقرار مییابد.

تبصره- اساسنامه نهاد تنظیمگر سایر بخشها و محل استقرار دبیرخانه آنها به پیشنهاد شورای رقابت به تصویب 
هیأت وزیران میرسد.
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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: 

تأسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق تقدیم میشود.

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.

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


8

ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: الیحه تقدیمی دارای ایرادات متعدد است اوالً دالیل توجیهی 
و ضرورت قانونگذاری در موضوع آن تبیین نشده است. ثانیاً عبارت در اجرای ماده (۵۹) اصالحی قانون اجرای سیاست

های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۲/ ۳/ ۱۳۹۷، به پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران، 
در صدر بند ۱ زائد است و باید در مقدمه لحاظ شود. ثالثاً تنظیم ماده واحده در قالب بندهای متعدد و یک تبصره فاقد وجه 
است و میتوان همه آنها را یکجا در دو سطر بیان کرد. رابعاً اجرای بند ۲ و تبصره ماده واحده در چه مهلت زمانی قرار است 

انجام شود از این جهت مبهم 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 مؤسسات برق غیر دولتی مصوب: ۱۳۴۴/۰۴/۱۶

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر)-- منقح ۱۳۹۷/۲/۱ مصوب: 
۱۳۸۱/۰۹/۲۷

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰ /۰۸ /۱۳۹۴ == منقح ۱۳۹۷/۱۱/۷ مصوب: ۱۳۹۴/۰۸/۱۰

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ همه پرسی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مصوب: ۱۳۵۸/۰۹/۱۲

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۰۳ /۱۳۸۷ با اصالحات و الحاقات 
بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۲ مصوب: ۱۳۸۷/۰۳/۲۵

بخش های قانون: فصل نهم-ماده ۵۹**فصل نهم-ماده ۵۹-تبصره ۱**فصل نهم-ماده ۵۹-تبصره ۲**فصل نهم-ماده ۵۹-تبصره 
۲-الف**فصل نهم-ماده ۵۹-تبصره ۲-الف-ردیف۱**فصل نهم-ماده ۵۹-تبصره ۲-الف-ردیف۲**فصل نهم-ماده ۵۹-تبصره 
۲-الف-ردیف۳**فصل نهم-ماده ۵۹-تبصره ۲-ب**فصل نهم-ماده ۵۹-تبصره ۲-ب-ردیف۱**فصل نهم-ماده ۵۹-تبصره ۲-

ب-ردیف۲**فصل نهم-ماده ۵۹-تبصره ۲-ب-ردیف۳**فصل نهم-ماده ۵۹-تبصره ۲-ب-ردیف۴**فصل نهم-ماده ۵۹-تبصره 
۲-پ**فصل نهم-ماده ۵۹-تبصره ۲-پ-ردیف۱**فصل نهم-ماده ۵۹-تبصره ۲-پ-ردیف۲

عنوان قانون: سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱ /۳ /۱۳۸۴ مقام معظم رهبری -- منقح 
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۱۳۹۶/۱۱/۱۵ مصوب: ۱۳۸۴/۰۳/۰۱

بخش های قانون: الف-ردیف۲**-ج

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 ۴۸**بخش ۱۰-ماده ۴۸-ت

عنوان قانون: سیاست های کلی جمهوری اسالمی در خصوص انرژی مصوب ۰۳ /۱۱ /۱۳۷۹ -- منقح ۱۳۹۷/۴/۳ مصوب: 
۱۳۷۹/۱۱/۰۳

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون استقالل شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب ۱۳۸۴,۱۲,۰۹با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح 
۱۳۹۹/۶/۲۹ مصوب: ۱۳۸۴/۱۲/۰۹

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶,۰۴,۱۹با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۶/۲۹ مصوب: 
۱۳۴۶/۰۴/۱۹

بخش های قانون: همه متن
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