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تعالی باسمه  

  
  ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی

  شود. نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می 31احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  مقدمه (دالیل توجیهی):
گازهاي همراه نفت از جمله منابع هیدروکربوري کشور هستند که علیرغم داشتن منافع اقتصادي به دالیل مختلفی  

میلیون متر  38حدوداً  1399در سال سوزانده شده و آلودگی زیست محیطی ایجاد می کند. آمارها نشان می دهد که 
 40مکعب در روز از گازهاي همراه نفت، سوزانده شده است. این حجم از گازهاي همراه نفت سوزانده شده بالغ بر 

درصد از گازهاي همراه نفت تولیدي در کشور است. بررسی علل سوزاندن این حجم از گاز در ایران نشان می دهد 
جامع و یکپارچه یکی از دالیل اصلی سوزاندن گازهاي همراه نفت طی سال هاي قبل می  که نبود قوانین و مقررات

باشد. ارزیابی سیاست هاي کشورهاي داراي حجم باالي گازهاي مشعل از جمله روسیه، نیجریه و آمریکا نشان 
محوریت دهنده وجود قوانین و مقررات مختص جمع آوري و استفاده از گازهاي مشعل در این کشورها با 

بررسی قوانین داخلی حاکی از . موضوعات تنبیهی و انگیزشی در سوزاندن و جمع آوري گازهاي مشعل می باشد
این است که اوال قانون ویژه اي در رابطه با جمع آوري گازهاي همراه نفت سوزانده شده وجود ندارد. ثانیا هر ساله 

ا قانون برنامه توسعه به موضوع جمع آوري گازهاي همراه نفت و یا هر پنج سال در یکی از بندهاي قانون بودجه و ی
اشاره شده است، بدون اینکه محورهاي تنبیهی و انگیزشی و یا ابعاد مالی، فنی و حقوقی مربوط به جمع آوري 

اه گازهاي همراه نفت سوزانده شده مورد توجه قرار گیرد. ثالثاً به لحاظ کمی نیز، بررسی آمارهاي حجم گازهاي همر
نفت سوزانده شده نشان می دهد از زمانی که در قوانین بودجه و قوانین برنامه هاي توسعه جمع آوري گازهاي 
همراه نفت سوزانده شده مطرح شد ، حجم این گازها تغییر خاصی نداشته است. به عبارت دیگر، عملکرد این 

با توجه به لزوم وضع قانون جامع براي ساماندهی قوانین غیریکپارچه نتایج مثبتی در این زمینه نداشت. از این رو 
گاز هاي همراه نفت ، در این گزارش پیش نویس قانون جامع سامان دهی گاز هاي همراه نفت با تعبیه ابزار هاي 

 تنبیهی ، تشویقی ، تسهیل حضور بخش خصوصی و مکانیزم بازرسی و نظارت ارائه شده است.
  شود: لذا طرح ذیل تقدیم می

سید علی یزدي  -رضا آریانپور  -علیرضا زندیان  -سارا فالحی  -علیرضا ورناصري قندعلی  -اکبر بسطامی علی 
علی اکبر  -بهزاد علیزاده  -احسان ارکانی  - حسین حق وردي  -کمال حسین پور  -حسین رجایی ریزي  -خواه 

غالمحسین  -علی آذري  -ل محمودزاده جال -مجید ناصري نژاد  -مهدي طغیانی  -حسین حاتمی  -علیزاده بِرُمی 
 -احمدحسین فالحی  -جعفر راستی  -جعفر قادري  -زهرا شیخی  -نصراهللا پژمانفر  -ابوالفضل ابوترابی  -کرمی 

احمد محرم  -عبدالکریم جمیري  -بهزاد رحیمی  -حسینعلی حاجی دلیگانی  -مهدي شریفیان  -سید محمد مولوي 
 زاده بوکانی  انور حبیب -زاده یخفروزان 
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  طرح ساماندهی و جمع آوري گازهاي مشعل عنوان طرح:
  

اصطالحات و کلمات زیر هر جا که در این قانون به کار برده میشود، شامل تعاریف مفاهیم مشروح  1ماده 
 در این ماده است:

حقیقی یا حقوقی : عبارت است از تعهداتی که بین وزارت نفت یا یک واحد عملیاتی یا هر شخص   قرارداد
منعقد می شود که طبق مقررات دولت جمهوري اسالمی ایران و بر مبناي مقررات این قانون اجراي قسمتی 

 . از عملیات نفتی را بر عهده گیرد
گازهاي همراه نفت: یکی از محصوالت جانبی تولید نفت هستند که همراه با نفت خام از میادین نفتی 

سال نفت خام استخراجی به پاالیشگاه طی عملیات یک مرحله اي و یا چند استخراج می شود و قبل از ار
 مرحله اي از آن جداسازي می شود.

 1390قانون اصالح قانون نفت مصوب سال  1ماده  4عملیات باالدستی نفت: مطابق تعریف بند 
نفت و گاز را شرکت بهره بردار: شرکتی است که با مجوز وزارت نفت مسئولیت اکتشاف، توسعه و تولید 

 برعهده دارد.
 شرکت توسعه دهنده: شرکتی است که تأمین مالی، مهندسی و توسعه میدان را طراحی و اجرا میکند.

 شرکت بهره بردار از میادین نفتی موظف است نسبت به جمع آوري گازهاي همراه نفت اقدام نماید.  2ماده
ردار و توسعه دهنده موظف هستند در برنامه جامع در کلیه قراردادهاي باالدستی نفت، شرکت بهره ب  3ماده

 توسعه میدان نحوه بکارگیري گازهاي همراه نفت و مطالعات امکان سنجی آن را به وزارت نفت ارائه دهند.
ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به اخذ  6شرکت بهره بردار موظف است حداکثر طی مدت    4ماده

 ه وزارت نفت براي جمع آوري و استفاده از گازهاي همراه نفت اقدام نماید.مجوزهاي الزم و ارائه برنامه ب
شرکت بهره بردار موظف است براي گازهاي همراه نفتی که بدون مجوز سوزانده میشود، عوارض - 1تبصره

زیست محیطی را به سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت نماید که مبلغ آن براي هر متر مکعب در روز 
ساله به صورت پلکانی به  5اول برابر با قیمت گاز مصرفی در بخش صنعت بوده و طی دوره براي سال 

قیمت متوسط گاز صادراتی برسد. آئین نامه این تبصره بایستی توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه 
 گردد و به تصویب هیات وزیران برسد.

انتشار دي اکسیدکربن، به جاي پرداخت شرکت بهره بردار مجاز است در صورت وجود اوراق - 2تبصره 
عوارض زیست محیطی، اوراق مذکور را خریداري کند. آئین نامه انتشار اوراق انتشار دي اکسیدکربن 

 بایستی با همکاري سازمان محیط زیست و بورس اوراق بهادار تهیه گردد و به تصویب هیات وزیران برسد.
 ناي پیشرفت برنامه قابل تمدید است.ماهه بوده و بر مب 6اعتبار مجوز - 3تبصره
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شرکت بهره بردار مجاز است تا با روشهایی از قبیل مزایده، گازهاي همراه نفت را به بخش   5ماده 
آئین نامه مربوط به نحوه فروش گازهاي همراه نفت بایستی توسط وزارت نفت تهیه  غیردولتی واگذار نماید.

  و به تصویب هیات وزیران گردد. 
نحوه انتقال درآمد حاصل از فروش گازهاي همراه نفت به شرکتهاي بهره بردار بایستی در بودجه  - 1 تبصره

 ساالنه مشخص گردد.
شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز ایران و وزارت نیرو موظف هستند در صورت وجود ظرفیت - 2تبصره 

 محصوالت استحصالی از این گازها بدهند.خالی در شبکه انتقال، اولویت را به انتقال گاز همراه نفت و 
وزارت نیرو مجاز است تا برق تولیدي از گازهاي همراه نفت را مبتنی بر قیمت توافقی با - 3تبصره

تولیدکننده برق خریداري کند و به میادین نفتی که گازهاي همراه نفت را میسوزانند، برق را مبتنی بر قیمت 
بفروشد. آئین نامه این تبصره بایستی توسط وزارت نیرو تهیه شود و به  همراه نفت   برق تولیدي از گازهاي

 تصویب هیات وزیران برسد.
وزارت نفت موظف است تا سازوکار مطلوبی را براي تسهیل فروش مایعات استحصالی از - 4تبصره 

ت نفت گازهاي همراه نفت توسط بخش خصوصی طراحی نمائید. آئین نامه این تبصره بایستی توسط وزار
 تهیه و ابالغ شود.

ماه پس از تصویب این قانون اقدام به نصب تجهیزات  6: شرکت بهره بردار موظف است در مدت  6ماده 
اندازه گیري گازهاي همراه نفت براساس استانداردهاي مشخص شده توسط وزارت نفت و سازمان حفاظت 

ت محیط زیست اختیار دارد حجم گاز محیط زیست نماید. در صورت تخلف، وزارت نفت و سازمان حفاظ
 سوزانده شده را برآورد نموده، میزان عوارض زیست محیطی را بر مبناي آن مشخص نماید.

شرکت بهره بردار موظف است به صورت ماهانه مشخصات کمی و کیفی گازهاي همراه نفت  7ماده 
وزارت نفت و سازمان  سوزانده شده را به وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست گزارش دهد.

حفاظت محیط زیست موظف هستند ضمن تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان این دو دستگاه، 
بازرسیهاي الزم را در رابطه با صحت سنجی گزارش ارسالی انجام داده و در صورت مشاهده تخلف، اقدام 

د. آیین نامه تخلفات و جرائم نماین 4ماده  1به جریمه شرکت بهره بردار تا سقف مشخص شده در تبصره 
ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیئت وزیران  3مربوطه، توسط کارگروه مربوطه تدوین و ظرف مدت 

  می رسد.
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