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سخن ناشر
رشتة حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزلة یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به  خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصة خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعة کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ 

نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به  این  ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
باید  از آن،  نیز رشته های متأثر  نیازهای علمی دانشجویان رشتة حقوق و  رفع 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  آزاد چتر دانش،  عالی  آموزش  مؤسسة 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشتة حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
ارائة خدمات درخشان،  با  امیدوار است  انتشارات چتر دانش  باشد.  پژوهندگان 

شایستگی های خود را در این حوزة علمی بیش از پیش به منّصة ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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اصول قانون اساسی مرتبط با صنعت نفت و گاز

اصل چهل و چهارم
و  تعاونی  دولتی،  بخش  سه  پایه  بر  ایران  اسالمی  اقتصادی جمهوری  نظام 

خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن 
بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و 
تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند 

اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و 

خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از 
محدوده قوانین اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و 

مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسالمی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.

اصل چهل و پنجم
معادن،  شده،  رها  یا  موات  زمینهای  قبیل  از  عمومی  ثروتهای  و  انفال 
جنٌگلها،  دره ها ،  کوه ها،  عمومی،  آبهای  سایر  و  رودخانه ها  دریاچه ها،  دریاها، 
اموال  و  وارث،  بدون  ارث  نیست،  مراتعی که حریم  بیشه های طبیعی،  نیزارها، 
مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت 
اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب 

استفاده از هر یک را قانون معین می کند.

اصل پنجاهم
در جمهوری اسالمی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید 
در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. 
از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب 
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غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع است.

اصل هفتاد و هفتم
به  باید  بین المللی  موافقت نامه های  و  قراردادها  مقاوله نامه ها،  عهدنامه ها، 

تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.

اصل هشتاد و یکم
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مُوسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی 

و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.

اصل یکصد و بیست و پنجم
با  ایران  دولت  قراردادهای  و  موافت نامه ها  مقاوله نامه ها،  عهدنامه ها،  امضای 
سایر دولتها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس 

از تصویب مجلس شورای اسالمی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

اصل یکصد و سی و نهم
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، 
موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطالع مجلس برسد. در مواردی 
که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز 

برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.
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 سیاست های کلی نظام در بخش انرژی ابالغی 
مقام معظم رهبری مصوب 1379

الف- سیاستهاي کلی نفت و گاز
و  گاز  و  نفت  اکتشاف  براي گسترش  مناسب  راهکارهاي  و  تدبیر  اتخاذ   -1

شناخت کامل منابع کشور
و  موجود  ذخایر  با  متناسب  نفت  صیانتشدة  تولید  ظرفیت  افزایش   -2

برخورداري کشور از افزایش قدرت اقتصادي و امنیتی و سیاسی
3- افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین 

مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآوردههاي نفتی
انسانی و تالش  نیروي  تربیت  بنیادي و توسعهاي و  4- گسترش تحقیقات 
براي ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی-مهندسی انرژي در سطح 

بینالملل و ارتقاء فنآوري در زمینههاي منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
5- تالش الزم و ایجاد سازماندهی قانونمند براي جذب منابع مالی مورد نیاز 

)داخلی و خارجی( در امور نفت و گاز در بخشهاي مجاز قانونی
۶- بهره برداري از موقعیت منطقه اي و جغرافیایی کشور براي خرید و فروش 
و فرآوري و پاالیش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخلی و 

جهانی
7- بهینه سازي مصرف و کاهش شدت انرژي

8- جایگزینی صادرات فرآوردههاي نفت و گاز و پتروشیمی به جاي صدور 
نفت خام و گاز طبیعی

ب:  سیاستهاي کلی سایر منابع انرژي
1- ایجاد تنوع در منابع انرژي کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست 
محیطی و تالش براي افزایش سهم انرژي هاي تجدیدپذیر با اولویت انرژي هاي 

آبی
2- تالش براي کسب فنآوري و دانش هستهاي و ایجاد نیروگاههاي هستهاي 
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به منظور تأمین سهمی از انرژي کشور و تربیت نیروهاي متخصص
گداخت  انرژیهاي  امور  در  تحقیقاتی  و  پژوهشی  فعالیتهاي  گسترش   -3

هستهاي و مشارکت و همکاري علمی و تخصصی در این زمینه
4- تالش براي کسب فنآوري و دانش فنی انرژیهاي نو و ایجاد نیروگاهها از 

قبیل بادي و خورشیدي و پیلهاي سوختی و زمین گرمایی در کشور
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 سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی
 مقام معظم رهبری

با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص هاي مقاومت اقتصادي و دستیابی 
با  مقاومتی  اقتصاد  بیست ساله، سیاست هاي کلی  انداز  اهداف سند چشم  به 
گرا  برون  و  پیشرو  درونزا،  مولد،  پذیر، فرصت ساز،  انعطاف  رویکردي جهادي، 

ابالغ می گردد:
و سرمایه های  مالی  منابع  و  امکانات  کلیه  سازی  فعال  و  شرایط  تأمین   -1
انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت 
آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و 

تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط
علمی  جامع  نقشه  اجرای  و  پیاده سازی  بنیان،  دانش  اقتصاد  پیشتازی   -2
و  جایگاه جهانی کشور  ارتقاء  منظور  به  نوآوری  ملی  نظام  ساماندهی  و  کشور 
افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان و دستیابی به 

رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه
تولید،  عوامل  تقویت  با  اقتصاد  در  بهره وری  رشد  دادن  قرار  محور   -3
ایجاد بستر رقابت بین  اقتصاد،  نیروی کار، تقویت رقابت پذیری  توانمندسازی 
جغرافیای  در  متنوع  های  قابلیت  و  ظرفیت  کارگیری  به  و  استانها  و  مناطق 

مزیت های مناطق کشور
4- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، 

اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی
5- سهم بری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها 
در ایجاد ارزش به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، 

مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه
۶- افزایش تولید داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی )بویژه در اقالم وارداتی( 
و اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی 

تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص
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افزایش  بر  با تأکید  ایجاد ذخایر راهبردی  امنیت غذا و درمان و  تأمین   -7
کمی و کیفی تولید )مواد اولیه و کاال(

8- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف و 
ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت 

پذیری در تولید.
9- اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای 

اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی
10- حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش 

افزوده و با خالص ارز آوری مثبت از طریق :
- تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم

- گسترش خدمات تجاری و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز
- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات

- برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای 
جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه
- استفاده از سازوکار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز

- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم 
ایران در بازارهای هدف

11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال 
و  خدمات  و  کاالها  صادرات  تولید،  تسهیل  و  گسترش  پیشرفته،  های  فناوری 

تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج
12- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد از طریق:

با کشورهای  و مشارکت  و گسترش همکاری  راهبردی  پیوندهای  توسعه   -
منطقه و جهان بویژه همسایگان

- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی
- استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای

13- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از نفت و گاز از طریق:
- انتخاب مشتریان راهبردی



1313مجموعه قوانین و مقررات کاربردی حاکم بر صنعت نفت و گاز

- ایجاد تنوع در روش های فروش
- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش

- افزایش صادرات گاز
- افزایش صادرات برق

- افزایش صادرات پتروشیمی
- افزایش صادرات فرآورده های نفتی

14- افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار 
جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز بویژه 

در میادین مشترک
و  نفت  صنعت  ارزش  زنجیره  تکمیل  طریق  از  افزوده  ارزش  افزایش   -15
گاز، توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه )براساس شاخص شدت مصرف 
انرژی( و باال بردن صادرات برق ، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با 

تأکید بر برداشت صیانتی از منابع
1۶- صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در 
ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیر ضرور 

و هزینه های زاید
17- اصالح نظام درآمدهای دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی

18- افزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت 
و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت

19- شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدمات، فعالیت ها 
و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و …

افزوده، تولید ثروت، بهره وری  ایجاد ارزش  20- تقویت فرهنگ جهادی در 
اقتصاد مقاومتی به  اعطای نشان  ، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و 

اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه
21- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط های 

علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی
با  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاستهای  تحقق  برای  است  مکلف  دولت   -22
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هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:
- شناسایی و بکارگیری ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی 

به توان آفندی و اقدامات مناسب
- رصد برنامه های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن

هوشمند،  واکنش  طرحهای  تهیه  طریق  از  اقتصادی  مخاطرات  مدیریت   -
فعال، سریع و بهنگام در برابر مخاطرات و اختالل های داخلی و خارجی

23- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه 
های نظارت بر بازار

24- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن
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مواد مرتبط با صنعت نفت و گاز در قانون برنامه پنجساله ششم 
 توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

)1400 – 139۶ ( 

با قانون برنامه ششم، انضباط  ماده۷ـ به منظور انطباق بودجه های سنواتی 
مالی، اصالح فرآیند برنامه ریزی و بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه های 

دولت:
ب ـ

 1ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی 
و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی درصد)30%( تعیین 
می شود و ساالنه حداقل دوواحددرصد به این سهم اضافه می شود. بانک مرکزی 
واریز  به  بالفاصله نسبت  منابع  با وصول  و متناسب  مکلف است در طول سال 
این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد )14/5%( شرکت ملی نفت ایران از کل 
صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد )3%( مناطق نفت خیز، 
گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت 
به  و  تعیین  قانون  این   )4( شماره  در سقف جدول  جزء  این  موضوع  منابع  از 
حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره 

ارزی واریز نماید.
ماده۲۰ـ به منظور اصالح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادالت مالی از 
طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی 
که از تسهیالت مالی خارجی استفاده می کنند با رعایت سیاست های کلی اصل 
چهل و چهارم )44( قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا باالترین مقام اجرائی 
دستگاه ذی ربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی 
بازپرداخت تسهیالت هر طرح و  و  باشند. زمان بندی دریافت  و زیست محیطی 
میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی های 
تأمین  تولیدی و خدماتی در  توان  از  استفاده  قانون »حداکثر  داخلی و رعایت 
نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده)104( قانون مالیات های 
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