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تعاليباسمه  

 
 است محترم مجلس شوراي اسالميری

نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طيی مراحيل قيانونی تميدی   25احتراماً طرح ذیل که به امضای 
 شود.می
 

  مقدمه )دالیل توجيهي(:

گر در بخش برق، تاسیس نهاد مستمل تنظی وری و کارآمدی عات منفی ناشی از انحصار در بهرهبه تب با توجه

ضرورت دارد. از آنجا که دولت به تعهد قانونی خود در ارائه بموقع الیحه عمل نکرده  این بخش کامالً

( قانون اساسی و سایر قوانین ۴۴چهل و چهار ) ( قانون اجرای سیاستهای کلی اصل5۹است، مطابق ماده )

 . شودت طی تشریفات قانونی تمدی  میمربوط، طرح زیر جه

  

 –بوکاني )بوکان( زادهانور حبيب -دهلران عليزادهبهزاد  -فرهاد طهماسبي  -جالل محمودزاده  -قادري جعفر 

 -وردي )شهریار( حسين حق -سري بيشهمهدي سعادتي -مانفر )مشهد( نصراهلل پژ -اصغر باقرزاده )بابلسر( علي

 - نجم آباديمحبيبهروز  -گلرو  عباس -)دَیّر( موسي احمدي -ليگاني )شاهين شهر( دحسينعلي حاجي

 -)پيرانشهر( پورکمال حسين -مجيد نصيرائي  -نده( )خدابسيدالبرز حسيني -پورانوري)تهران( رضا تقي

 -احسان ارکاني )نيشابور(  -صُدیف بَدري )اردبيل(  -فداحسين مالکي  -محمدمهدي زاهدي 

 علي اکبر کریمي  -اصغر سليمي  -علي اکبر بسطامي )ایالم(  -عبدالکریم جميري )بوشهر( 
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  عنوان طرح:

 تأسيس نهاد مستقل تنظيم گر بخش برق
 

 رود:عبارات و اصطالحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می -1ماده 

( قانون اساسی مصوب ۴۴(: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )۴۴قانون اصل ) -الف

 یص مصلحت نظام با اصالحات و الحاقات بعدیمجمع تشخ 3/۱3۸۷ /25

 های تولید، انتمال، توزیع و فروش برقبخش برق: شامل تمام فعالیت -ب

 گر بخش برقنهاد: نهاد تنظی  -ج

 ( قانون اساسی۴۴( قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )53شورا: شورای رقابت موضوع ماده ) -د

گر نهاد مستمل تنظی »واد این قانون ( و م۴۴( قانون اصل )5۹شود با رعایت ماده )می به دولت اجازه داده -2ماده

 .را تأسیس کند« بخش برق

( ۴۴( قانون اصل)۴3های تولید، انتمال، توزیع و فروش برق است و مطابق ماده )قلمرو نهاد شامل فعالیت -۳ماده

 ی بخش برق مشمول این قانون هستند.تمام اشخاص حمیمی و حموقی بخشهای عمومی، دولتی و خصوص

 شوند به شرح زیر است:فراد امین و مورد وثوق انتخاب میترکیب نهاد که از بین ا -4ماده

 یک صاحب نظر فنی و اقتصادی در بخش برق به انتخاب وزیر نیرو -۱

 ینظر اقتصادی و مالی آشنا با بخش برق به انتخاب وزیر امور اقتصادی و داراییک صاحب -2

 در حوزه اقتصادی و زیربنایی به انتخاب رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورنظر صاحبیک  -3

 دو نفر از قضات به انتخاب و حک  رئیس قوه قضائیه با اولویت تجربه قضاوت در امور اقتصادی و مالی -۴

 س شورااقتصادی و یک حموقدان برجسته آشنا به حموق رقابت به انتخاب رئینظر صاحبیک  -5

 در بخش برق به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایراننظر صاحبیک  -۶

 در بخش برق به انتخاب اتاق تعاون ایراننظر صاحبیک  -۷

 یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس )به عنوان ناظر( -۸

 وظایف و اختیارات نهاد به شرح زیر است: -۵ماده

 (۴۴( قانون اصل )5۸( ماده )۱های ضد رقابتی در بخش برق موضوع بند )تشخیص مصادیق رویه -۱

( در بخش ۴۴( قانون اصل )۴۸( تا )۴۴ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کاال و خدمات مرتبط با مواد ) -2

 (.۴۴( قانون اصل )5۸( ماده )2برق، موضوع بند )

های الزم به منظور اجرای اختیارات تفویضی مرتبط با این قانون در ستورالعملتدوین، تصویب و ابالغ د -3

 بخش برق

تدوین، تصویب و ابالغ دستورالعمل تنظی  قیمت، ممدار و شرایط دسترسی به بازار کاال و خدمات انحصاری  -۴

ش برق از جمله ( در بخ۴۴( قانون اصل )5۸( ماده )5در هر مورد با رعایت ممررات مربوط، موضوع بند )
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های مرتبط با اتصال به شبکه و نرخ خدمات انتمال و توزیع و گذاری انرژی برق و هزینههای قیمتدستورالعمل

 خدمات جانبی انحصاری مرتبط با بخش برق

 ( با حک  یکی از قضات عضو نهاد با تعیین محدوده آن۴۴( قانون اصل )۶۰تحمیق و بازرسی موضوع ماده ) -5

 باشد.ر بازرسی فنی از تأسیسات برق نمیزرسی موضوع این بند نافی اختیارات قانونی وزارت نیرو دبا -تبصره

های ی مؤسسات برق به نحوی که از رویههای الزم برای فعالیت تجارتدوین، تصویب و ابالغ دستورالعمل -۶

رضه باکیفیت برق و توسعه بخش ضد رقابتی و انحصاری جلوگیری و متماباًل زمینه را برای تأمین و استمرار ع

 برق فراه  کند.

 (۴۴( قانون اصل )۶۱اختیارات موضوع ماده ) -۷

 پایش و نظارت بر رعایت دستورالعمل و ممررات و ضوابط ابالغی نهاد -۸

تدوین، تصویب و ابالغ دستورالعمل و شرایط صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه حضور در بازار و  -۹

گذاری مؤسسات برق و ضوابط مربوط به مجوزهای کسب و کار در بخش برق برای سرمایه مجوزهای الزم

 (۴۴( قانون اصل )۷۱موضوع ماده )

صورت عام و به دور از تبعیض  تدوین و ابالغ استانداردها و ضوابط فنی فعالیت در بخش برق به -۱تبصره

 همچنان در حیطه اختیارات وزارت نیرو خواهد بود.

ظایف و اختیاراتی که در این قانون صراحتاً برعهده نهاد گذاشته شده است از شورا، وزارت نیرو و و -2تبصره

 شود.و سایر دستگاهها و نهادها سلب میکلیه سازمانها و شرکتها و واحدهای تابعه 

ر از ( باید متضمن موافمت حداقل یک نف۴۴( قانون اصل )۶۱( و )۶۰تصمیمات نهاد در حوزه مواد ) -3تبصره

 قضات عضو باشد.

شود و حک  رئیس شورا تعیین می أب اعضرئیس نهاد از بین صاحب نظران اقتصادی عضو نهاد، به انتخا -۶ماده

کارکنان مرکز ملی رقابت و دبیرخانه نهاد در شورا مستمر می باشد و مسؤول دبیرخانه به حک  رئیس شورا از بین 

 شود.منصوب می

رئیس نهاد موظف است مصوبات نهاد را بالفاصله به شورا ارسال کند و شورا مکلف است آن را ظرف  -۷ماده

حداکثر پانزده روز رسیدگی نماید. چنانچه شورا ایراد یا ایراداتی در خصوص مصوبه به نهاد ارسال کند، رئیس 

کند. مصوبات نهاد ورا ارسال مینهاد موضوع را جهت رفع ایراد در جلسه نهاد مطرح و مصوبه را مجددًا به ش

است. رئیس نهاد موظف است ء االجرروزه بررسی در شورا الزمبالفاصله پس از تأیید یا اتمام مهلت پانزده

رسانی االجراء شدن، جهت اطالع عموم در پایگاه اطالعمصوبات را ظرف پنج روز کاری از تاریخ الزم

ار، گزارش عملکرد و ارزیابی وضعیت رقابت در بخش برق را به باختصاصی منتشر کند و نیز هر شش ماه یک

 مجلس شورای اسالمی ارسال نماید.
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اساسنامه نهاد با رعایت مفاد این قانون و در سایر مواردی که نیاز است و در این قانون تصریح نشده، با  -۸ماده

ف سه ماه پس از ابالغ این قانون به شود و حداکثر ظر( توسط شورا تهیه می۴۴رعایت مواد ذیربط قانون اصل )

 رسد.تصویب هیأت وزیران می
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 رئيسه محترم مجلس شوراي اسالميهيأت
 

( قانون تدوین و تنمیح قوانین و ۴نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده )احتراماً، در اجرای قانون آیین

 گر بخش برر تأسيس نهاد مستقل تنظيم نظر معاونت قوانین در مورد طرح 25/3/۱3۸۹ممررات کشور مصوب 

 .شودمی تمدی 

 قوانينمعاون 
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 كل تدوین قوانيننظر اداره
 معاون محترم قوانين

کيل نظر این اداره 25/3/۱3۸۹تدوین و تنمیح قوانین و ممررات کشور مصوب   ( ۴( ماده )۴( و )2احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:شرح زیر تمدی  میبه

  تقدیم سابقه -۱
 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی ۱3۰بر اساس ماده 

   گردیده است   نگردیده است طرح/الیحه جاری قبال تمدی   

   انجام نشده است   انجام شده است ماه ۶ارائه طرح بعد از   

    تمدی  گردیده است 1۳۹۹/0۹/2۵صحن علنی مورخ  ۵0طرح جاری قبال در جلسه شماره .

 
 

 ( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور:۴( ماده )۲در اجرای بند ) -۲

 طرح/الیحه تمدیمی ، از حیث ضوابط تدوین ایراد اساسی ندارد 

   نیست   است دارای موضوع و عنوان مشخص :   ۱

   نیست   است عنوان با مفاد طرح/الیحه، منطبق :   2

   نیست   است توجیهی کافی و به دور از اجمال : دالیل مندرج در ممدمه   3

   نشده است   شده است توضیحات راجع به ضرورت رسیدگی به قید فوریت در ممدمه ارائه :   ۴

   نیست   است طرح دارای موضوع واحد :   5

   : ماده واحده و ارائه آن در قالب   مواد متعدد   

   : نیست با ایراد مواجه   است   

سیاست های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر رعایت اصول قانون نویسی و  ۹بند   ۶

 قانونگذاری، لحاظ : 
   نشده است   شده است

 

 شرح نظر کارشناسی اداره کل تدوین قوانین در خصوص ضوابط تدوین

   

ضرورت تاسیس نهاد مستمل تنظی   با توجه به اهمیت موضوع الزم است در ممدمه توجیهی ادله بیشتر برای -۱

با توجه به اینکه برای تاسیس نهاد فوق االشاره در قانون اجرای سیاست های کلی  -2گر بخش برق آورده شود. 

تشریفات قانونی دیگری اندیشیده شده است لذا می توان الزام به تاسیس نهاد مذکور را از امور نظارتی  ۴۴اصل 

قانون اجرای سیاست های  5۹ا مذاکره با دولت مطابق تشریفات ممرر در ماده محسوب کرد و از طریق تذکر ی
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برای تعیین قیمت برق در قانون  -3برای تاسیس نهاد مستمل تنظی  گر بخش برق اقدام کرد.  ۴۴کلی اصل 

یین ( ضوابطی تعیین شده است. از طرفی در این پیش طرح ساز و کار تع۱هدفمند کردن یارانه ها )بند ج ماده 

قیمت برق به گونه ی دیگری است لذا ضروری است در صورت اراده قانون گذار به نسخ این مواد در انتهای 

 پیش طرح این نسخ قانونی به طور دقیق ذکر شود.

 

 

 

 : ۲۵/۳/۱۳۸۹( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ۴( ماده )۴در اجرای بند ) -۳

 حیث ضوابط ماهوی ایراد اساسی ندارد  طرح/الیحه تمدیمی ، از

   تعارض ندارد   مطابمت دارد طرح/الیحه با سند چش  انداز و سیاست های کلی نظام :   ۱

   دارد   ندارد قانون اساسی مغایرت :  3طرح/الیحه با اصل   2

   دارد   ندارد قانون اساسی مغایرت :  ۱5طرح/الیحه با اصل   3

   دارد   ندارد قانون اساسی مغایرت :  52یحه با اصل طرح/ال  ۴

   دارد   ندارد قانون اساسی مغایرت :  53طرح/الیحه با اصل   5

   دارد   ندارد قانون اساسی مغایرت :  ۶۰طرح/الیحه با اصل   ۶

   دارد   ندارد قانون اساسی مغایرت :  ۷3طرح/الیحه با اصل   ۷

   دارد   ندارد قانون اساسی مغایرت :  ۱3۸با اصل طرح/الیحه   ۸

   دارد   ندارد قانون اساسی مغایرت :  ۱۱2طرح/الیحه با اصل   ۹

   دارد   ندارد قانون اساسی مغایرت :  ۱5۸طرح/الیحه با اصل   ۱۰

   دارد   ندارد طرح/الیحه با سایر اصول قانون اساسی مغایرت :   ۱۱

 

 کارشناسی اداره کل تدوین قوانین در خصوص ضوابط ماهوی شرح نظر 

   

 در خصوص سند چشم انداز و سياست هاي کلي نظام

 

  

   

 در خصوص مغایرت با اصول قانون اساسي 
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 .شودمي تقدیم ضميمه به اظهارنظر برگتعداد .......... 

  مدیر كل تدوین قوانين
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 نقيح قوانينكل اسناد و تنظر اداره

 معاون محترم قوانين

نظير ایين  25/3/۱3۸۹( قانون تدوین و تنميیح قيوانین و مميررات کشيور مصيوب ۴(  ماده )3( و )۱احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:کل به شرح زیر تمدی  میاداره

 

 

 ( : 1در اجراي بند )

 جاری به ثبت نرسیده است.نظر اداره کل مربوطه در خصوص قوانین مرتبط و متعارض طرح/الیحه 

 

 

 ( : ۳در اجراي بند )

 نظر اداره کل مربوطه در خصوص لزوم قانونگذاری بر اساس طرح/الیحه جاری به ثبت نرسیده است.

 

  

 شود.كل به ضميمه تقدیم ميتعداد .......... برگ سوابق قانوني و نظر اداره

 
 

 مدیركل اسناد و تنقيح قوانين
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اسناد و تنقيح قوانين كلضميمه نظر اداره  

 قانوني سوابق انضمام به کلاداره نظر

 
 كلنظر اداره -الف

 

 

 سوابق قانوني -ب
 
 
 

 

www.dotic.ir

http://dotic.ir

