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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۸۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
 استان ایالم با دارا بودن یازده درصد(۱۱%) ذخائر گازی و چهار درصد(۴%) ذخائر نفتی به ترتیب دومین و 
سومین استان کشور از لحاظ منابع گاز و نفت است. بیش از نود و پنج درصد ذخائر نفت و گاز غرب کشور 
در استان ایالم قرار دارد. سیزده میدان نفتی و پنج میدان گازی و میادین مشترک مختلفی با کشور عراق دارد. 
این استان دارای میادین توسعه نیافته نفتی و گازی فراوانی است که تاسیس شرکت مذکور باعث توسعه سریع 
و بهنگام آنها خواهد شد. با تشکیل شرکت مستقل بهره برداری نفت و گاز ایالم، فاصله دسترسی  به اکثر 

مناطق عملیاتی به یک¬سوم کاهش می یابد و نظارت و پشتیبانی این مناطق تسهیل می¬شود.

 استان ایالم دارای میادین فعال هیدروکربوری متعدد است که توسعه سریع و صحیح آنها نیازمند تمرکز 
فعالیت¬های مربوطه در نزدیک مناطق عملیاتی است. این در حالیست که چندین میدان نفتی و گازی دیگر 
در استان شناسایی شده و قابلیت توسعه و استخراج منابع آنها وجود دارد. اما از آنجا که تمام فعالیت¬های 
اداری در حوزه¬های اکتشافی، توسعه¬ای و نگهداری میادین در تهران و کرمانشاه متمرکز است، نمی¬توان 
میادین مذکور را به شکل صحیح و چابک مدیریت نمود.الزم به ذکر است این استان با دارا بودن یک تریلیون 
متر مکعب دخائر شناخته شده گاز و همچنین بیش از ۱۷ میلیارد بشکه ذخائر نفتی و در مجموع ۱۳ میدان 
نفتی (چشمه خوش، پایدار، پایدار غرب، دالپری، شاخه، مهر، آبان، آذر، چنگوله، دهلران، دانان، کوالک بزرگ 
و دالوران) و ۵ میدان گازی (تنگ بیجار، بانکول، باباقیر، سمند و کبیرکوه)  به ترتیب سومین استان نفتی(بین 

۴ تا ۶ درصد ذخایر کشور) و دومین استان گازی کشور(۱۱ درصد ذخایر کشور) است.

از طرف دیگر مناطق عملیاتی واقع در استان ایالم، اکثریت تولید نفت و گاز تولیدی شرکت بهره¬برداری 
نفت وگاز غرب را به خود اختصاص داده اند به این ترتیب که چشمه خوش با ظرفیت اسمی ۱۸۰هزار بشکه 
نفت در روز، دهلران ۵۵ هزار، آذر ۶۵ هزار،چنگوله ۶۵ هزار و میدان گازی تنگ بیجار با ظرفیت اسمی ۱۱ 
میلیون متر مکعب گاز در روز و ۱۰ هزار بشکه میعانات گازی در روز اصلی¬ترین منابع شرکت نفت و گاز 
غرب هستند، لذا با مدیریت صحیح و متمرکز در استان فاصله دسترسی به اکثر مناطق عملیاتی به یک سوم 

کاهش می یابد و نظارت و پشتیبانی این مناطق تسهیل خواهد شد.  
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نکته قابل توجه دیگر این است که بیش از ۱۳ پروژه در حوزه نفت و گاز در استان ایالم یا اجرایی شدهاند و 
یا در حال انجام هستند که برخی از آنها عبارتند از: مرکز تفکیک تنگ بیجار، پاالیشگاه گاز ایالم، پروژه تقویت 
فشار گاز بیات دهلران، پروژه لرزه¬نگاری تنگ بیجار، میدان نفتی سروک آذر، میدان نفتی چنگوله، توسعه و 

نگهداشت میاد نفتی دانان، میادین نفتی آبان ، فاز دوم پاالیشگاه گاز ایالم و...

میادین توسعه نیافته استان ایالم نیز مزید بر علت تشکیل فوری شرکت نفت و گاز منطقه ایالم است که شامل 
میادین نفتی کوالک بزرگ، آبان، شاخه، دالپری، مهر،پایدار،دالوران و میادین گازی 
هلیالن،کبیرکوه،سمند،بانکول و باباگیر می باشد.میادین مشترک استان نیز اهمیت تشکیل شرکت نفت و گاز 
منطقه ایالم را چند برابر می کند.با بهره برداری از این میادین(توسعه نیافته) سهم ایالم از نفت و گاز غرب در 
آینده در زمینه نفت به ۹۸ درصد و در گاز همچنان ۱۰۰درصد محفوظ خواهد ماند. الزم به ذکر است که 
سرمایه گذاری در پروژه های مذکور بیش از ۷ میلیارد یورو و اشتغالزایی آن ها بیش از ۱۰ هزار نفر می¬باشد.

از دیدگاه کالن و خرد تشکیل شرکت مذکور و مدیریت آن توسط نیروهای بومی استان، مزیتهای بیشماری 
دارد:

الف) از دیدگاه کالن

۱- توسعه میادین نفتی و گازی

۲- توسعه و ایجاد صنایع پایین دستی

۳- ایجاد مراکز علمی جدید و توسعه مراکز علمی و دانشگاهی موجود

۴- توسعه مراکز و امکانات رفاهی و زیرساخت¬های ریلی و جاده¬ای

۵- توسعه فعالیت¬های اقتصادی استان به دلیل گسترش فعالیتهای بانکی و مالی

۶- برخورداری عادالنه از سهم ۳درصدی استان¬های نفت خیز و کم برخوردار از منابع نفتی

۷- ایجاد زیرساخت¬های بهداشتی، آموزشی و رفاهی و جذب توریسم در حوزه¬های توریسم سالمت، 
مذهبی، طبیعی و ...

 ب)دیدگاه خرد:

۱- تقویت بخش فروشگاهی، بیمه، مالیات و پیمانکاری
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۲- تقویت منابع انسانی کارشناس و متخصص در استان و جلوگیری از مهاجرت آنها

۳- تقویت بخش هتل¬داری و هواپیمایی استان

۴- جلوگیری از مهاجرت نخبگان

۵- جذب نیروهای بومی و مقابله با آسیب های اجتماعی ناشی از بحران بیکاری و اقتصادی

۶- تقویت زیرساخت¬های ورزشی، بهداشتی و عمرانی استان ایالم با استفاده از دریافت سهم صنایع نفت و 
گاز در حوزه مسؤولیت¬های اجتماعی و تزریق آن به استان

۷- ایجاد اشتغال و  مدیریت آسیب های اجتماعی مانند خودکشی جوانان در استان ایالم

۸- جلوگیری از امنیتی شدن آسیب های اجتماعی در استان ایالم و پیوستن جوانان ایالمی به گروهک های 
پان کردیسم ،نفاق و تجزیه طلب

الزم به ذکر است که در پی سوال اینجانب از وزیر محترم نفت درباره چرایی عدم تشکیل شرکت بهره برداری 
نفت و گاز ایالم که در جلسه مورخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹ کمیسیون انرژی برگزار شد، ایشان طی نامهای رسمی 
در تاریخ ۲۹ دیماه به کمیسیون انرژی با تشکیل شرکت مذکور موافقت و اعالم کردند که تشکیل این شرکت 
برای دولت بار مالی ندارد و مستقیما زیر نطر شرکت نفت مناطق مرکزی اداره می شود. کمیسیون انرژی نیز 
در تاریخ ۲۹ دی ماه ضمن پیوست نامه وزیر نفت نامه ای به کمیسیون تلفیق ارسال در آن اعالم نمود که با 
توجه به نظر صریح وزیر نفت مبنی بر نداشتن بار مالی شرکت مذکور نسبت به ایجاد ردیف مستقل با عنوان 
تأسیس شرکت نفت و گاز ایالم در جدول (۱) پیوست شماره (۱) الیحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور اقدام الزم 
انجام شود. بنابراین، طرح تأسیس شرکت مستقل بهره¬برداری نفت و گاز ایالم به عنوان یکی از مهم¬ترین 
اولویت¬های کشور برای توسعه استان در اجرای تبصره (۱) ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری با قید 

یک¬فوریت تقدیم مجلس شورای اسالمی می¬گردد:

 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
سارا فالحی ایالم - پروین صالحی مبارکه - بهزاد علیزاده دهلران - محمدصالح جوکار - سمیه رفیعی 
- حسین گودرزی - معین الدین سعیدی - عبدالناصر درخشان - مهدی شریفیان - ابراهیم متینیان - 
عبدالجالل ایری - صدیف بدری - جواد نیک بین - رسول فرخی میکال - قدرت الله حمزه شلمزاری 
- روبرت بگلریان - محمدطال مظلومی آبرزگه - کمال حسین پور - محمدعلی محسنی بندپی - رضا 
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آریان پور - شارلی انویه تکیه - مجتبی توانگر - علی اکبر بسطامی - سیدمحمد مولوی - فداحسین 
مالکی - جالل محمودزاده - سیدمجتبی محفوظی - احمد نادری - فاطمه رحمانی - علیرضا ورناصری 
قندعلی - حسین امامی راد - علیرضا منادی سفیدان - حجت اله فیروزی - حسین محمدصالحی دارانی 
- رمضانعلی سنگدوینی - وحید جالل زاده - رضا حاجی پور - جبار کوچکی نژادارم ساداتی - علیرضا 
شهبازی - محسن علیزاده سپیدان - علی خضریان - بهروز محبی نجم آبادی - معصومه پاشائی بهرام - 
محمد سرگزی - اصغر سلیمی - سلمان اسحاقی - رحمت اله نوروزی - بهزاد رحیمی - هاجر چنارانی 
- فاطمه قاسم پور - زهره الهیان - یعقوب رضازاده - علی اکبر علیزاده برمی - سیدمحمود نبویان - 
شیوا قاسمی پور - حسینعلی حاجی دلیگانی - علیرضا عباسی - احمد محرم زاده یخفروزان - کیوان 
مرادیان کوچکسرائی - عباس مقتدایی - عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی - موسی احمدی - 
سیدنظام الدین موسوی - زهرا شیخی مبارکه - سیدرضا تقوی - مهدی اسماعیلی - کیومرث سرمدی 
واله - محمدتقی نقدعلی - محمد خدابخشی - جعفر راستی - غالمرضا منتظری - حسین نوش آبادی - 
محمدمهدی فروردین - الهام آزاد - محمود احمدی بیغش - شبیب جویجری - مهدی سعادتی بیشه 
سری - عباس گلرو - ابراهیم عزیزی شیراز - جلیل رحیمی جهان آبادی - سیدعلی آقازاده دافساری - 

امانقلیچ شادمهر - حسن همتی - حسین حاتمی - قاسم ساعدی 
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عنوان طرح:
طرح تأسیس شرکت بهرهبرداری نفت و گاز ایالم

طرح تأسیس شرکت بهرهبرداری نفت و گاز ایالم
ماده واحده : در اجرای بند (۲۰) ماده (۶) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، «شرکت بهرهبرداری نفت 
و گاز ایالم» به صورت شرکت سهامی خاص تشکیل میشود. اساسنامه شرکت ظرف سه ماه توسط وزارت 

نفت(شرکت ملی نفت ایران) تدوین میشود و به تصویب کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 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 طرح تأسیس شرکت بهرهبرداری نفت و گاز ایالم 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: طرح تقدیمی موجب افزایش هزینه های عمومی می گردد و 
چون محل تامین آن مشخص نشده مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می باشد. 
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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
۱- ۱-عبارت مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۹۵ بعد از عبارت قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اضافه شود. 

۲-عبارت تدوین می شود به تهیه اصالح شود.

۲- ۱-عبارت «مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۹۵» بعد از عبارت «قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران» اضافه شود. ۲-عبارت «تدوین می 
شود» به «تهیه» اصالح شود. 

ب- سوابق قانونی
قوانین مرتبط به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب: ۱۳۹۵/۰۱/۲۳

بخش های قانون: قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران-ماده ۶**قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران-ماده ۶-۱**قانون 
اساسنامه شرکت ملی نفت ایران-ماده ۶-۲**قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران-ماده ۶-۳**قانون اساسنامه شرکت ملی نفت 
ایران-ماده ۶-۴**قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران-ماده ۶-۵**قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران-ماده ۶-۶**قانون 
اساسنامه شرکت ملی نفت ایران-ماده ۶-۷**قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران-ماده ۶-۸**قانون اساسنامه شرکت ملی نفت 
ایران-ماده ۶-۹**قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران-ماده ۶-۱۰**قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران-ماده ۶-۱۱**قانون 
اساسنامه شرکت ملی نفت ایران-ماده ۶-۱۲**قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران-ماده ۶-۱۳**قانون اساسنامه شرکت ملی 
نفت ایران-ماده ۶-۱۴**قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران-ماده ۶-۱۵**قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران-ماده ۶-

۱۶**قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران-ماده ۶-۱۷**قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران-ماده ۶-۱۸**قانون اساسنامه 
شرکت ملی نفت ایران-ماده ۶-۱۹**قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران-ماده ۲۰-۶

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

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