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جنابآقايدكترمحموداحمدينژاد

رئيسمحترمجمهورياسالميايران
ػطف ثِ ًبهِّبي قوبضُ  37244/25337هَضخ  ٍ 1386/02/22قوبضُ 36411/135850
هَضخ  1385/10/23زض ارطا انل یهنس ٍ ثیؿت ٍ ؾَم ( )123لبًَى اؾبؾي روَْضي اؾالهي
حملونقل عموميومديريتسوختوِ ثب ػٌَاى الیحِ هسیطیت ههطف
ایطاى قانونتوسعه 
ؾَذت زض ثرف حولًٍمل ػوَهي ثطٍىقْطي ٍ الیحِ تَؾؼِ حولًٍمل ػوَهي زضٍىقْطي ٍ
هسیطیت ههطف ؾَذت ثِ هزلؽ قَضاي اؾالهي تمسین گطزیسُ ثَز ،ثب تهَیت زض رلؿِ ػلٌي ضٍظ
یىكٌجِ هَضخ  ٍ 1386/09/18تأییس قَضاي هحتطم ًگْجبى ،ثِ پیَؾت اثالؽ هيگطزز.
غالمعليحدادعادل
رئيسمجلسشوراياسالمي

حملونقلعموميومديريتمصرفسوخت
قانونتوسعه 
ماده -1زٍلت هىلف اؾت زض رْت تَؾؼِ حولًٍمل زضٍىقْطي ٍ ثطٍىقْطي وكَض ٍ هسیطیت
ثط ههطف ؾَذت ًؿجت ثِ ثْیٌِؾبظي ػطضِ ذسهبت حولًٍمل (اظ ططیك انالح ٍ تَؾؼِ قجىِ
حولًٍمل ضیلي ،ثطلي وطزى ذطَط ٍ ارطا ػالئن ٍ تأؾیؿبت ٍ اضتجبطبت ،افعایف ؾطػت زض قجىِ
ضیلي ،یىپبضچِؾبظي ٍ ؾبهبًسّي هسیطیت حولًٍمل ،انالح لیوتّب ،ایويؾبظي ٍ ثْجَز تطزز،
ثْؿبظي ٍ اظ ضزُ ذبضد ًوَزى ذَزضٍّبي فطؾَزُ ؾجه ٍ ؾٌگیي هؿبفطي ٍ ثبضي زضٍى ٍ
ثطٍىقْطي ،تجسیل ذَزضٍّبي ثٌعیي ؾَظ ٍ گبظٍئیل ؾَظ ثِ زٍگبًِؾَظ ،العام هؼبیٌِ فٌي ،تَؾؼِ
ًبٍگبى حولًٍمل ّوگبًي ٍى ٍ هیٌيثَؼ ٍ هسيثَؼ ٍ اتَثَؼ ،اؾتفبزُ اظ ؾبهبًِ َّقوٌس
حولًٍمل ،ؾبذت ٍ تَؾؼِ قجىِ آظازضاُّب ٍ ثعضگطاُّبي ثیيقْطي ،حول تطویجي وبال اظ هجسأ تب
همهس ًْبئي ثب قجىِ ضیلي ٍ قجىِ هىول ربزُاي ،العام ثِ زاقتي تَلفگبُ زض اًَاع وبضثطيّب،
احساث تَلفگبُّبي ػوَهي ،ؾبهبًسّي ٍ ایزبز تَلفگبُّب ٍ پبیبًِّبي ثبض ٍ هؿبفط قْطي ٍ
ثطٍىقْطي اػن اظ ضیلي ٍ ربزُاي زض ًمبط هٌبؾت اظ قْطّب ٍ حَهِ آى ،افعایف اهٌیت ٍ لبثلیت
اطویٌبى ٍ زؾتطؾي) ،ثْیٌِؾبظي تمبضبي حولًٍمل (اظ ططیك انالح فطآیٌسّبي ازاضي ،وبضثطز
فٌبٍضي اطالػبت ٍ اضتجبطبت ،انالح وبضثطي ظهیي ٍ آهبیف ؾطظهیي ،اػوبل هحسٍزیتّبي
تطافیىي ،آهَظـ ٍ فطٌّگؾبظي) ،ثْیٌِؾبظي ههطف اًطغي (اظ ططیك ػطضِ ثٌعیي ٍ گبظٍئیل زض
1

ثرفّبي حولًٍمل ٍ نٌؼت ٍ وكبٍضظي ثب اٍلَیت وبضت َّقوٌس ؾَذت ،احساث ربیگبُّبي
ػطضِ گبظ ،حوبیت اظ اثساػبت ٍ اذتطاػبت هؤحط زض وبّف ههطف ؾَذت) ،ثْیٌِؾبظي تَلیس ذَزضٍ
اظ ططیك تَلیس ذَزضٍّبي گبظؾَظ ،تأهیي تزْیعات اؾتفبزُ اظ گبظ تَؾط ذَزضٍّب ،حوبیت اظ تَلیس
ذَزضٍّبي ثطلي ،زًٍیطٍیي (ّیجطیسي) ٍ ونههطف ،اؾتبًساضزؾبظي تَلیس ذَزضٍي ؾجه ٍ
ؾٌگیي ٍ هَتَضؾیىلت زض ههطف ؾَذت ٍ وبّف آالیٌسگي ٍ ذطٍد ثٌعیي ٍ گبظٍئیل اظ ؾجس
حوبیتي ،حساوخط اظ اثتسا ؾبل ّ 1391زطي قوؿي السام ًوبیس.
ماده -2ثِ زٍلت اربظُ زازُ هيقَز ثطاي ارطا احىبم هبزُ ( )1ایي لبًَى الساهبت ظیط ضا ثِ ػول
آٍضز:
 -1اػطبء ووهّبي ثالػَو یبضاًِاي ثِ ثرفّبي غیطزٍلتي هطتجط ثب اّساف ایي لبًَى؛
 -2ترفیف زض حمَق ٍضٍزي ٍ ؾَز ثبظضگبًي ٍاضزات ًبٍگبى حولًٍمل ّوگبًي ،ذَزضٍّبي
ونههطف ،ذَزضٍّبي گبظؾَظً ،فت گبظ ،ثطلي ٍ زًٍیطٍیي (ّیجطیسي) ٍ لطؼبت ٍ تزْیعات
هطثَطِ؛
 -3ترفیف زض حمَق ٍضٍزي ٍ ؾَز ثبظضگبًي ٍاضزات تزْیعات ،تأؾیؿبت ،هبقیيآالت ٍ لطؼبت
هَضزًیبظ قجىِ ٍ ًبٍگبى ضیلي (قْطي ٍ ثطٍىقْطي) ٍ تَؾؼِ آظازضاُّب ٍ ثعضگطاُّب؛
 -4اػطبء تؿْیالت ثبًىي ٍ پطزاذت ثركي اظ ؾَز تؿْیالت ثبًىي ثِ ثرفّبي هطتجط ثب اّساف
ایي لبًَى؛
 -5تغییط وبضثطي اضاضي ٍ ٍاگصاضي ظهیٌِاي هَضزًیبظ احساث ربیگبُّبي ػطضِ گبظ طجیؼي تب پبیبى
ؾبل ّ 1390زطي قوؿي ثِ لیوت هٌطمِاي پؽ اظ توله ٍ پطزاذت ثْبي ػبزلِ آىّب ثِ
نبحجبى اضاضي؛
 -6تؼییي ٍ اذص رطیوِ ،هتٌبؾت ثب هبظاز ههطف ؾَذت ٍ آالیٌسگي اظ ذَزضٍّبي ؾجه ٍ ؾٌگیي
ثِنَضت پلىبًي؛
 -7تؼییي ٍ اذص ػَاضو ،ثط هجٌبي هیعاى ههطف ؾَذت ٍ آالیٌسگي ٍ ًَع ؾَذت اظ ذَزضٍّبي
تَلیس زاذل ٍ ٍاضزاتي اظ تَلیسوٌٌسگبى زاذلي ٍ ٍاضزوٌٌسگبى.
ماده-3زٍلت هىلف اؾت ًظبضت ثط ارطا ظهبىثٌسيقسُ ططحّب ٍ پطٍغُّبي هطتجط ثب اّساف ایي
لبًَى ضا ثب ضاّىبضّبیي وِ زض آئیيًبهِّبي ارطائي هكرم ذَاّس وطز ،اػوبل ًوبیس ٍ ّط قف هبُ
یهثبض گعاضـ پیكطفت وبض ضا ثِ وویؿیَى ػوطاى هزلؽ قَضاي اؾالهي اضائِ وٌس.
ماده-4تَظیغ ووهّب ،یبضاًِّب ،تؿْیالت ٍ اػتجبضات هَضَع ایي لبًَى ٍ تؼییي زؾتگبُ هزطي ثب
تَرِ ثِ قطح ٍظبیف لبًًَي ثِ ػْسُ زٍلت اؾت .زٍلت هَظف اؾت ثِ ًحَي السام وٌس وِ ضوي
نطفِرَیي ،ؾطػت ٍ ویفیت ًیع لحبظ گطزز.
ماده -5قطوتّبي ثیوِگط هَظفاًس هتٌبؾت ثب اضظیبثي زٍلت اظ ػولىطز زؾتگبُّبي هؤحط زض
وبّف حَازث ٍ تلفبت حولًٍمل زضٍىقْطي ٍ ثطٍىقْطي ،هؼبزل پٌزبُزضنس ()%50
نطفِرَیي حبنل اظ ػسم پطزاذت ذؿبضات ثیوِ ثسًِ ٍ قرم حبلج ضا ثطاي آهَظـ ٍ
فطٌّگؾبظي ایوٌي تطزز ،تأهیي تزْیعات ،انالح فیعیىي ًمبط ٍ همبطغ حبزحِذیع ٍ ووه ثِ
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پطزاذت ّعیٌِّبي ربضي (ثب تهَیت ططحّب ٍ اػتجبضات پیكٌْبزي اظ ؾَي قْطزاضيّب زض قَضاي
ّوبٌّگي تطافیه اؾتبى ٍ اظ ؾَي ٍظاضت ضاُ ٍ تطاثطي ٍ پلیؽ ضاَّض ،زض وویؿیَى ایوٌي ضاُّبي
ٍظاضت ضاُ ٍ تطاثطي) ثِ زؾتگبُّبي هصوَض اذتهبل زٌّس.
ماده -6زٍلت هَظف اؾت ثب اٍلَیت حولًٍمل ضیلي ثِگًَِاي السام ًوبیس وِ ؾْن حولًٍمل
ضیلي زض ربثِربیي ثبض ٍ هؿبفط ٍ ههطف ؾَذت زض حولًٍمل ثطٍىقْطي ثط همبزیط رسٍل قوبضُ
( )1ایي لبًَى هٌطجك قَز.
ماده  -7زٍلت هَظف اؾت ؾیبؾتّبي ثرف حولًٍمل ّوگبًي قْطي ضا ثِگًَِاي تٌظین
ًوبیس وِ اظ اثتسا ؾبل ّ 1391زطي قوؿي زضهزوَع ّفتبزٍپٌذ زضنس ( )%75ؾفطّبي
زضٍىقْطي پَقف زازُقسُ ٍ ؾْن ّطیه اظ ثرفّبي حولًٍمل ّوگبًي ٍ ههطف ؾطاًِ ثٌعیي
زض ضٍظ ثط اؾبؼ رسٍل قوبضُ ( )2ثبقس.
تجهطُ – زض قْط تْطاى ًؿجت تؿْین حولًٍمل ػوَهي اظ ول ؾفطّبي زضٍىقْطي ثطاي
اتَثَؼضاًي ،تبوؿیطاًي ٍ حولًٍمل ضیلي ثِ تطتیت تب حساوخط ثیؿتٍپٌذ زضنس (،)%25
ثیؿتزضنسي ( ٍ )%20ؾيزضنسي ( )%30هيثبقس.
ماده  -8زضنَضتيوِ قْطزاضي قْطّبي زاضاي قْطن الوبضي ،قطوتّبي قْطنّبي رسیس،
قطوتّب ٍ وبضذبًِّبّ ،عیٌِ تأهیي ظیطؾبذت ٍ اثٌیِ ذطَط ضیلي ثِ قْطنّبي الوبضي ،قْطّبي
رسیس یب هحل قطوت یب وبضذبًِ ضا تأهیي ًوبیٌس ،زٍلت ّعیٌِ ضٍؾبظي ،ػالئن ،تأؾیؿبت ٍ ًبٍگبى
ارطا پطٍغُّبي هطثَطِ ضا تأهیي ذَاّس وطز.
تجهطُ -اػتجبضات هَضزًیبظ ایي ثٌس اظ هحل اػتجبضات پیفثیٌيقسُ زض هبزُ ( )10ایي لبًَى تأهیي
ذَاّس قس.
ماده-9هسیطیت حولًٍمل ثبض ٍ هؿبفط زض هحسٍزُ قْط ٍ حَهِ آى ثِ ػْسُ قْطزاضي اؾت.
ماده  -11اػتجبضات هَضزًیبظ هَضَع ایي لبًَى ثِ هیعاى چْل ّعاض هیلیبضز
( )40.000.000.000.000ضیبل زض ثرف زضٍىقْطي ٍ قهت ّعاض هیلیبضز
( )60.000.000.000.000ضیبل زض ثرف ثطٍىقْطي زض ّطؾبل تؼییي هيگطزز .زٍلت هزبظ اؾت
ایي اػتجبضات ضا زض زٍ ضزیف هتوطوع زضٍىقْطي ٍ ثطٍىقْطي اظ هحل زضآهس ػوَهي ،نطفِرَیي
حبنل اظ ارطا ایي لبًَى ٍ حؿبة شذیطُ اضظي تأهیي ٍ زض ثَزرِ ؾٌَاتي هٌظَض ًوبیس .ایي
اػتجبضات زض حؿبة هرهَل ًعز ذعاًِزاضي ول وكَض ثِنَضت نس زضنس ( )%100ترهیمیبفتِ
تلمي هيگطزز.
مادهٍ-11نَليّبي هَضَع ثٌسّبي ( )7( ٍ )6هبزُ ( ٍ )2هبزُ ( )5ثیي قْطزاضيّب ٍ ٍظاضت ضاُ
ٍ تطاثطي رْت اًزبم تىبلیف ایي لبًَى ثِ ًؿجت قهتزضنسي ( ٍ )%60چْل زضنس ( )%40زض
لبلت ثَزرِّبي ؾٌَاتي تَظیغ هيگطزز .ووه ثِ قْطّبي فبلس ؾبهبًِ ضیلي قْطي ههَة ثطاي
ؾبهبًسّي حولًٍمل ّوگبًي ٍ ثْجَز ػجَض ٍ هطٍض زاضاي اٍلَیت اؾت.
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ماده -12آئیيًبهِ ارطائي ایي لبًَى حساوخط زٍ هبُ پؽ اظ اثالؽ ایي لبًَى ثب پیكٌْبز هكتطن
ًوبیٌسُ ٍیػُ ضیبؾت روَْضيٍ ،ظاضت ضاُ ٍ تطاثطيٍ ،ظاضت وكَض ٍ ؾبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِضیعي
وكَض ،تْیِ ٍ ثِ تهَیت ّیئتٍظیطاى ذَاّس ضؾیس.
ماده-13ارطا ولیِ لَاًیي هغبیط ثب ایي لبًَى ثِرع لبًَى ثطًبهِ تَؾؼِ هلغياالحط هيگطزز.
رسٍل  -1ثطٍىقْطي
قطح

1390 1389 1388 1387 1386

اًتْبي ؾبل

ؾْن حولًٍمل ضیلي زض حول وبال (زضنس)

7/1

12

17

23

30

ؾْن حولًٍمل ضیلي زض حول هؿبفط (زضنس)

4

6

9

13

18

ؾْن ربثِربیي هؿبفط ثب حولًٍمل ّوگبًي (زضنس)

53

54

55

56

57

ًؿجت وكتِ ثِ ً 100.000فط روؼیت زض تهبزفبت

40

34

27

20

15

وكتِ ثِ ٍ 10.000ؾیلِ ًملیِ زض تهبزفبت

22

20

17

13

10

0/12 0/13 0/14 0/15 0/16

ؾْن ؾَذت گبظٍئیل زض حول وبال (لیتط ثط تي)

رسٍل  -2زضٍىقْطي
قطح

اًتْبي ؾبل

ؾْن حولًٍمل ّوگبًي اظ ؾفطّبي قْطي
(زضنس)
هتَؾط
ؾْن
زض وكَض

1390 1389 1388 1387 1386
41

47

55

64

75

ؾْن اتَثَؼ ،هسيثَؼ،
هیٌيثَؼ (زضنس)

24

27

31

35

40

ؾْن تبوؿي ٍ ٍى (زضنس)

16

18

20

22

25

ؾْن لطبض قْطي ٍ حَهِاي
(زضنس)

1

2

4

7

10

1/1

1

0/9

0/8

0/7

ههطف ؾطاًِ ضٍظاًِ ثٌعیي حبنل اظ ًفت (لیتط
زض ضٍظ ثط ًفط)


       لبًَى فَق هكتول ثط ؾیعزُ هبزُ ٍ زٍ تجهطُ زض رلؿِ ػلٌي ضٍظ یىكٌجِ هَضخ ّزسّن
آشضهبُ یه ّعاض ٍ ؾیهس ٍ ّكتبزٍقف هزلؽ قَضاي اؾالهي تهَیت ٍ زض تبضید  1386/9/28ثِ
تأییس قَضاي ًگْجبى ضؾیس/.ى
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