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نژاد جناب آقاي دکتر محمود احمدي

ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران 

ایـران قـانون اصـالح    اسـالمی  قـانون اساسـی جمهـوري    ) 123(در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم 
الگوي مصرف انرژي که با عنوان طرح به مجلـس شـوراي اسـالمی تقـدیم گردیـده بـود، بـا تصـویب         

و تأییــد شــوراي محتــرم نگهبــان بــه 4/12/1389مــورخ در جلســه علنــی روز چهارشــنبه مــورخ 
.رددگپیوست ابالغ می

رییس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی 

قانون اصالح الگوي مصرف انرژي 

کلیات و تعاریف : فصل اول

اي کـه  شـود، بـه گونـه   هـایی کـه در کشـور تولیـد، وارد و مصـرف مـی      کاربرد انواع انـرژي -1ماده
بدون کاستن از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، از اتـالف انـرژي از نقطـه تولیـد تـا پایـان مصـرف        

بـرداري بهتـر،   وري، اسـتفاده اقتصـادي از انـرژي، بهـره    جلوگیري نماید و افـزایش بـازدهی و بهـره   



ـ  ـ      ت از محـیط کمک به توسعه پایدار و حفاظ انون مـدیریت و  زیسـت را باعـث شـود، براسـاس ایـن ق
.دگردسازي میبهینه

:شودمیکار بردهکار رفته در معانی مشروح زیر بهدر این قانون اصطالحات به-2ماده

کننـده انـرژي،   هـاي مصـرف  هـاي اتالفـی در سـامانه   گیـري از انـرژي  بهره: بازیافت انرژي) الف
.افزایش بازدهی کلی انرژي گرددطوري که باعث به

صـفحه حـاوي اطالعـات مربـوط بـه معیارهـا و مشخصـات فنـی از         : برچسب مصرف انـرژي )ب
بـر و مقایسـه آن بـا معیارهـاي مصـوب      قبیل مقدار مصرف و یا بازده انرژي در هر کـاالي انـرژي  

.است که قابل نصب بر روي کاالها باشد

کننـده حاملهـاي   آالت و کاالهـاي مصـرف  یل، ماشـین وسـا : تجهیزات مصرف کننـده انـرژي  )پ 
کننـده انـرژي کـه در بخشـهاي مختلـف اعـم از صـنعت، کشـاورزي، تجـاري،          انرژي یا تبـدیل 

.شودخانگی، حمل و نقل عمومی و نظایر آنها استفاده می

شـود و از انـرژي   جـاي فشارشـکن نصـب مـی    تجهیزاتی است کـه بـه  : هاي انبساطیتوربین)ت 
هـاي گازرسـانی اسـتفاده و آن را تبـدیل بـه بـرق       تفـاوت فشـار گـاز طبیعـی شـبکه     حاصل از 

.کندمی

اي کـه در آن تلفـات حرارتـی ناشـی از تبـدیل      فنـاوري ویـژه  : تولید همزمان برق و حرارت)ث 
سوخت به انرژي مکانیکی یا الکتریکـی، بازیافـت شـده و بـه مصـرف حرارتـی مراکـز صـنعتی،         

رسـد و در اثـر آن بـازدهی کـل سـامانه بـه مقـدار        و عمـومی مـی  تجاري، مسکونی، کشـاورزي 
.یابداي افزایش میقابل مالحظه

روشـی کـه در آن باتوجـه بـه توسـعه مولـدهاي       : تولید همزمـان پراکنـده بـرق و حـرارت    )ج 
شـود و بـدون نیـاز بـه     مقیاس کوچـک، همزمـان بـرق و حـرارت در محـل مصـرف تولیـد مـی        

.رسدبه مصرف میانتقال، حرارت تولید شده

هـاي  مـواد و عناصـر طبیعـی اعـم از فسـیلی و غیرفسـیلی یـا فـرآورده        : هاي انرژيحامل)چ 
سـنگ و منـابع تجدیـد شـونده     هـاي نفتـی، گـازطبیعی، زغـال    خـام، فـرآورده  آنها مانند نفـت 

تـوان بـا انجـام عملیـات خاصـی، از انـرژي نهفتـه در        زایی دارنـد و مـی  انرژي که قابلیت انرژي
.آنها به صورتهاي مختلف استفاده نمود



جـایی مسـافر و حمـل کـاال بـه نحـوي       هاي مختلف جابـه اتصال سامانه: حمل و نقل ترکیبی)ح 
.که شیوه حمل و نقل به صورت بهینه تغییر یابد

ــمند )خ  ــل هوش ــل و نق ــاتی در   : حم ــابراتی و اطالع ــی، مخ ــرفته الکترونیک ــاي پیش فناوریه
کــارگیري آنهــا موجــب افــزایش ایمنــی، هاي حمــل و نقــل کــه بــهوســایل نقلیــه و زیرســاخت

.گرددوري، تسهیل در رفت و آمد و کاهش تراکم ترافیکی میبهره

یـابی، طراحـی   شـود کـه ضـوابط خـاص مکـان     بـه سـاختمانی اطـالق مـی    : ساختمان سـبز )د 
رسـانی  بمنظـور آسـی  بـرداري و بازیافـت در آن بـه   هاي ساخت، اجـراء، نگهـداري، بهـره   سامانه

.شودهرچه کمتر به طبیعت و تعامل با محیط پیرامونی رعایت می

ــدف)ذ  ــنعتی ه ــد ص ــررات  : ســاختمان و واح ــمول مق ــه مش ــنعتی ک ــاختمان و واحــدي ص س
.مدیریت انرژي است

اي از تجهیــزات و فرآینــدهاي تولیــدي، خــدماتی، مجموعــه: کننــده انــرژيســامانه مصــرف)ر
.شودآن انرژي، مصرف، تبدیل و یا منتقل میصنعتی و مانند آن است که در

هـاي نفتـی و گـاز    موادي کـه قابلیـت احتـراق دارنـد؛ ماننـد نفـت خـام، فـرآورده        : سوخت)ز
.اي مشمول این تعریف نیستسوخت هسته. سنگ و زغال چوبطبیعی، زغال

ـ  شـرکتی از نـوع خـدمات مهندسـی و تأییـد صـالحیت      : شرکت بازرسی فنی انرژي)ژ ه شـده ک
گیـري معیـار مصـرف انـرژي در واحـدهاي صـنعتی و تطبیـق آن بـا         موظف به بررسی و انـدازه 

.معیارهاي تعیین شده در استانداردهاي مربوطه است

شرکتی از نـوع خـدماتی و مهندسـی اسـت کـه در کلیـه بخشـهاي        : شرکت خدمات انرژي)س 
طراحـی، اجـراء و تـأمین    هـاي مـرتبط بـا بهبـود کـارآیی انـرژي را      کننده انرژي، پـروژه مصرف

ایــن شــرکت بــا تضــمین حصــول ســطح مشخصــی از کــارآیی انــرژي، تمــام . کنــدمــالی مــی
جـویی انـرژي   گیـرد و هزینـه و سـود خـود را از محـل صـرفه      مخاطرات پروژه را بر عهـده مـی  

.کندتأمین می

جــویی انــرژي فــرم گزارشــی از میــزان و نحــوه صــرفه: جــویی انــرژيشناســنامه صــرفه)ش 
هــا و فرآینــدهاي یــک واحــد صــنعتی اســت کــه مــوارد و اقــالم آن طبــق  حــدها و ســامانهوا

.ها مشخص خواهد شدنامهها و آیینبخشنامه



مجموعـه مشخصـات فنـی مربـوط بـه مصـرف انـرژي        : ضوابط برتر مدیریت مصرف انـرژي )ص 
ت بـه  است که در برگیرنده کیفیتی باالتر نسـبت بـه اسـتاندارد و متضـمن مصـرف کمتـر نسـب       

حد تعیین شده براي اعمال تشـویقهاي ویـژه در معیارهـا و مشخصـات فنـی مصـرف انـرژي بـر         
.هاي مربوط به ضوابط قانونی استاندارد مصرف انرژي باشدنامهطبق آیین

مجموعه عملیاتی اسـت کـه بـه تولیـد یـا تبـدیل یـک کـاال و         : کننده انرژيفرآیند مصرف)ض 
.یا ارائه خدمات مشخصی منجر و طی این عملیات، حاملهاي انرژي مصرف گردد

.شودقیمتی که هر ساله توسط هیأت وزیران تعیین می: اي برققیمت غیریارانه)ط 

هـاي نفتـی در   قیمتـی معـادل بهـاي عرضـه فـرآورده     : یهاي نفتاي فرآوردهقیمت غیریارانه)ظ 
.خلیج فارس است

.قیمتی معادل بهاي پایه صادراتی گاز است: اي گازقیمت غیریارانه)ع 

کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقــوقی بخشــهاي دولتــی و غیردولتــی شــامل : کــاربران انــرژي)غ 
بـر اعـم   رآینـدهاي انـرژي  کننـدگان انـرژي و تجهیـزات و ف   تولیدکنندگان، فروشندگان، مصرف

کننـده یـا تولیدکننـده مسـتقیم حاملهـاي انـرژي باشـند و یـا بـر آن تـأثیر           که مصـرف از این
.بگذارند

توزیــع انــرژي حرارتــی و برودتــی از یــک منبــع مرکــزي : ايگرمــایش و ســرمایش ناحیــه)ف 
.طوري که نیازهاي گرمایشی و سرمایشی در یک ناحیه تأمین شودتبدیل انرژي به

مجموعـه مطالعـات و فعالیتهـاي مهندسـی و مـدیریتی کـه منجـر بـه کـاهش          : مدیریت بار)ق 
مصرف انرژي در محدوده زمانی اوج مصرف یا انتقـال و توزیـع آن بـه سـایر سـاعات یـا فصـول        

.کندشود و منحنی بار را هموار میمی

.خدمات تولید شودکه انرژي ثانویه یا محصول وکاربرد انرژي براي این: مصرف انرژي)ك 

میزانی از انرژي اسـت کـه بـه ازاء یـک واحـد تولیـد و ارزش اقتصـادي        : مصرف ویژه انرژي)گ 
شود و ایـن واژه بـراي کـل اقتصـاد کشـور، یـک بخـش و یـا اجـزاء آن بـه کـار            آن مصرف می

.رودمی



ــی)ل  ــات فن ــا و مشخص ــایر   : معیاره ــرژي و س ــژه ان ــرف وی ــازده و مص ــرف، ب ــتاندارد مص اس
نحـوي بـا مصـرف    بـر کـه بـه   هـاي انـرژي  یژگیهاي فنی در کلیه تجهیزات، فرآیندها و سـامانه و

.انرژي مرتبط است

مجموعـه مطالعـات و فعالیتهـاي فنـی و اقتصـادي کـه منجـر بـه شـناخت و          : ممیزي انرژي)م 
ارزیابی نحوه و میـزان و محـل مصـرف حاملهـاي انـرژي، تلفـات انـرژي و عوامـل مـؤثر در آن          

د و موجب ارائه شیوه ارتقاء سـطح بـازدهی مصـرف حاملهـاي انـرژي و روشـهاي اعمـال        شومی
آالت، تجهیــزات، فرآینــدهاي صــنعتی و ســاختمانها هــا، ماشــینمــدیریت انــرژي در کارخانــه

.گرددمی

واحـدي در مؤسسـات صـنعتی اسـت کـه مجموعـه عملیـاتی شـامل         : واحد مدیریت انرژي)ن 
شــناخت میــزان و نحــوه مصــرف حاملهــاي انــرژي، ثبــت اطالعــات مربــوط و تعیــین و اجــراي 

.عهده داردراهکارهاي الزم جهت کاربرد بهینه انرژي را بر

افـزایش و یـا کـاهش قیمتهـاي     هـاي نفتـی و گـاز تـابع     اي بـرق، فـرآورده  یمت غیریارانهق: تبصره 
.این ماده است» ع« و» ظ« ، »ط« موضوع بندهاي

هاي اساسیسیاستها و خط مشی: فصل دوم

هـاي مصـرف  هـاي اساسـی در مـورد هـر کـدام از حـوزه      مشیتعیین، اصالح و بازنگري خط-3ماده
ریــزي و نظــارت و تولیــد انــرژي توســط کــارگروهی متشــکل از وزراء نیــرو و نفــت و معــاون برنامــه

.شودراهبردي رئیس جمهور انجام می

منظـور حمایـت و تشـویق بـراي ارتقـاء نظـام تحقیـق و        راهکارهـاي اجرائـی مناسـب بـه    -4مـاده 
هاي جدید ازطریـق تـأمین اعتبـارات تحقیقـاتی موردنیـاز تـا مرحلـه سـاخت         توسعه درباره فناوري

هــاي نفــت و نیــرو در قالــب بودجــه ســنواتی تــدوین و ســازي، توســط وزارتخانــهنمونــه و تجــاري
.رسدیتصویب هیأت وزیران مبه

ساختار و تشکیالت: فصل سوم

سـازي تولیـد و مصـرف    سیاستگذاري در بخش انرژي کشور از جملـه انرژیهـاي نـو و بهینـه    -5ماده
.عالی انرژي استانواع حاملهاي انرژي فقط برعهده شوراي



اي اصـالح شـود کـه امکـان حضـور مـنظم طرفهـاي        گونـه عالی انرژي باید بهساختار شوراي:تبصره
ضه و تقاضاي انـرژي در جلسـات شـورا و سیاسـتگذاري مشـترك آنهـا در بخـش انـرژي فـراهم          عر

.شود

ــه-6مــاده هــاي نیــرو، نفــت، کشــاورزي و صــنایع و معــادن موظفنــد کلیــه فناوریهــاي  وزارتخان
ــه     ــده را در حیط ــال آین ــت س ــرژي در بیس ــرف ان ــه و مص ــراي عرض ــی ب ــوزه تخصص ــاز ح موردنی

کـارگیري توسـط   کننـد و امکـان طراحـی و بهبـود آنهـا بـراي بـه       تخصصی خود شناسایی و تمهید
.سازندگان و تولیدکنندگان داخلی را فراهم نمایند

اصالح سازمانها یـا تشـکیالت الزم داخلـی بـراي ارتقـاء نظـام تحقیـق و توسـعه موضـوع          -7ماده
وري ایــن قــانون، درچهــارچوب قــانون برنامــه پنجســاله و قــانون مــدیریت خــدمات کشــ) 4(مــاده

مـاه پـس از تصـویب ایـن قـانون      هـاي نفـت و نیـرو حـداکثر شـش     پیشنهاد مشـترك وزارتخانـه  به
.رسدتصویب هیأت وزیران میبه

توانـد در چهـارچوب قـانون برنامـه پنجسـاله و قـانون مـدیریت خـدمات         وزارت نیـرو مـی  -8ماده
یر، نسـبت بـه تأسـیس    وري و استفاده هـر چـه بیشـتر از منـابع تجدیدپـذ     کشوري جهت ارتقاء بهره

اساسـنامه و وظـایف ایـن سـازمان توسـط      . یک سازمان با شخصیت حقـوقی مسـتقل اقـدام نمایـد    
شود و حداکثر شش مـاه پـس از تصـویب ایـن قـانون بـا تأییـد هیـأت وزیـران          وزارت نیرو تهیه می

توانـد ردیفهـاي بودجـه   وزارت نیـرو مـی  . گـردد جهت تصویب به مجلس شوراي اسـالمی ارائـه مـی   
.مربوط به امور مذکور را از سازمانهاي زیر مجموعه خود به سازمان جدید انتقال دهد

منظــور مــدیریت تقاضــا و اجــراي سیاســتهاي مــرتبط بــا وزارت نفــت مکلــف اســت؛ بــه-9مــاده
ــواع   بهینــه ــاربرد ان ــه توســعه ک ســازي مصــرف ســوخت در بخشــهاي مختلــف مصــرف، کمــک ب

هـاي درازمـدت ناشـی از    هاي مختلـف مصـرف، کـاهش هزینـه    فناوریهاي نوین تبدیل انرژي در بخش
سـازي مصـرف انـرژي،    تقاضاي انرژي، تدوین معیارهـا، ضـوابط و دسـتورالعملهاي مـرتبط بـا بهینـه      

کـارگیري ظرفیتهـاي محلـی انـرژي و     جایگزینی اقتصـادي حاملهـاي انـرژي همـراه بـا توسـعه بـه       
سـازي مصـرف سـوخت را    یف شـرکت بهینـه  انرژیهاي تجدیدپذیر پیشنهاد اصالح اساسـنامه و وظـا  

.تهیه و براي تصویب به هیأت وزیران ارائه دهد



برمعیار و استاندارد مصرف انرژي مشترکین، فرآیندها و تجهیزات انرژي: فصل چهارم

هـاي نفـت و نیـرو در چهـارچوب قـانون بودجـه سـاالنه و قـانون هدفمنـدکردن          وزارتخانه-10ماده
هـاي مـرتبط و مؤسسـه اسـتاندارد و تحقیقـات صـنعتی       هـا موظفنـد بـا همکـاري وزارتخانـه     یارانه

ــتفاده در    ــورد اس ــوژي م ــرفی، تکنول ــادات مص ــگ و ع ــی، فرهن ــرایط اقلیم ــه ش ــه ب ــران و توج ای
رزي الگــوي مصــرف ماهانــه حاملهـاي انــرژي را بــراي بخشــهاي  بخشـهاي صــنعت، معــدن و کشـاو  

، معــادن، )ازجملــه صــنایع نفـت و نیــرو (خـانگی، تجــاري، عمــومی و مصـرف ویــژه انــرژي صـنایع    
.صنایع معدنی، کشاورزي و پمپاژ آب را تعیین کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند

ـ      :تبصره و در چهـارچوب قـانون هدفمنـدکردن    یارانه درنظرگرفتـه شـده بـراي مصـارف داخـل الگ
.شودها از محل نرخ تبعیضی مشترکین خارج از الگو جبران مییارانه

بـر  آالت انـرژي معیارها و مشخصات فنـی و اسـتاندارد اجبـاري انـرژي تجهیـزات و ماشـین      -11ماده
و فرآیندهاي صنعتی، معدنی و کشـاورزي، همچنـین اسـتاندارد کیفیـت انـواع سـوختهاي مصـرفی       
و برق بـه ترتیبـی کـه تولیدکننـدگان و واردکننـدگان مـوارد مـذکور ملـزم بـه رعایـت آن باشـند            

ریـزي و نظـارت   هـاي نفـت، نیـرو، معاونـت برنامـه     توسط کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه
ــت     ــازمان حفاظ ــران و س ــنعتی ای ــات ص ــتاندارد و تحقیق ــه اس ــور، مؤسس ــیس جمه ــردي رئ راهب

.رسدتصویب هیأت وزیران میشود و بهربط تدوین میهاي ذيرتخانهزیست و وزامحیط

مسؤولیت کـارگروه موضـوع ایـن مـاده در زمینـه سـوخت و احتـراق، بـا وزارت نفـت و در          :تبصره
.زمینه انرژي الکتریکی با وزارت نیرو است

و پـیش  مؤسسه استاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران موظـف اسـت کلیـه اقـدامات الزم       -12ماده
بینی تمهیدات مورد نیاز براي اجـراي اسـتانداردها و معیارهـاي برچسـب مصـرف انـرژي تجهیـزات        

بــر برقــی را بــا همکــاري وزارت نیــرو در زمینــه بــرق و حــرارت و وزارت نفــت در و وســایل انــرژي
.زمینه سوخت انجام دهد

نـد بـر مبنـاي معیارهـا و     بـر، موظف کلیه تولیدکننـدگان و واردکننـدگان تجهیـزات انـرژي    -13ماده
شده از سوي مؤسسـه اسـتاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران نسـبت بـه تهیـه         مشخصات فنی ابالغ

توزیــع و فــروش . بنــدي آن اقــدام نماینــدبــر روي کــاال و بســتهو نصــب برچســب مصــرف انــرژي
مؤسســه اســتاندارد و وزارت . تجهیــزات انــرژي بــر فاقــد برچســب مصــرف انــرژي ممنــوع اســت 



کننـدگان و فروشـندگان متخلـف مطـابق قـانون      گانی موظـف بـه نظـارت و برخـورد بـا توزیـع      بازر
.خواهند بود

هـا و فرآینـدهاي بـا    کنندگان، بـه اسـتفاده از تجهیـزات، مجموعـه    منظور ترغیب مصرفبه-14ماده
کننـدگان ایـن مـوارد از محـل منـابع      مصرف انرژي و آلودگی زیسـت محیطـی کمتـر، بـراي مصـرف     

شـده در لـوایح بودجـه سـنواتی، مشـوقهاي      بینـی این قانون و نیـز اعتبـارات پـیش   ) 73(مادهمالی 
نامه اجرائـی ایـن مـاده حـداکثر ظـرف شـش مـاه پـس از تصـویب          آیین. شودمالی درنظر گرفته می

.رسدتصویب هیأت وزیران میشود و بههاي نفت و نیرو تهیه میاین قانون توسط وزارتخانه

دسـتگاههاي اجرائـی، نهادهـا، مؤسسـات، شـرکتها و واحـدهاي صـنعتی دولتـی و         کلیـه  -15ماده
آالت مـورد نیـاز خـود را براسـاس     همچنین نیروهاي نظامی و انتظامی موظفنـد تجهیـزات و ماشـین   

نامـه اجرائـی ایـن مـاده توسـط      آیـین . بـري خریـداري نماینـد   بهترین الگوي مصرف سطوح انـرژي 
ایـن قـانون بـا رعایـت قـانون حـداکثر       ) 5(بصـره ذیـل مـاده   عـالی انـرژي ضـمن رعایـت ت    شوراي

هـا و ایجـاد   استفاده از توان فنی و مهندسی تولیـدي و صـنعتی و اجرائـی کشـور در اجـراي پـروژه      
ــه منظــور صــدور خــدمات مصــوب   ــه12/12/1375تســهیالت ب ــران تهیــه و ب تصــویب هیــأت وزی

نسـبت بـه حسـن اجـراء ایـن مـاده       ربـط موظفنـد  هـا و دسـتگاههاي ذي  کلیه وزارتخانـه . رسدمی
.نظارت نمایند

تخصیص هرگونـه اعتبـار بـراي بازسـازي و توسـعه صـنایع منـوط بـه رعایـت معیارهـا و           -16ماده
مشخصات فنی و رعایت مـوازین زیسـت محیطـی و پـس از أخـذ مجـوز الزم از مؤسسـه اسـتاندارد         

.و تحقیقات صنعتی ایران است

ــا   -17مــاده ــران موظــف اســت بن ــرژي، هیــأت وزی ــه منظــور حمایــت از شــرکتهاي خــدمات ان ب
ریـزي و  هـاي نفـت، نیـرو، امـور اقتصـادي و دارایـی و معاونـت برنامـه        پیشنهاد مشترك وزارتخانهبه

هـاي الزم را بـه طریقـی کـه انگیـزه کـافی بـراي تشـکیل و         نامهنظارت راهبردي رئیس جمهور، آیین
مـاه  وجـود آیـد، حـداکثر ظـرف شـش     ها و خدمات مربوط به آنها در کشور بـه توسعه این گونه شرکت

منــابع مــالی بــراي اجــراي ایــن مــاده از محــل . پــس از تصــویب ایــن قــانون بــه تصــویب برســاند
قـانون  (4(همچنـین دسـتگاههاي اجرائـی موضـوع مـاده     . این قانون تـأمین خواهـد شـد   ) 73(ماده

هـاي  جـویی جـویی انـرژي از محـل صـرفه    اردادهـاي صـرفه  توانند براي انعقاد قرخدمات کشوري می
هـاي حاصـله اقـدام    جـویی و صـرفه ) 73(حاصله، ایجاد تعهد نمایند و از محل منـابع اعتبـاري مـاده   

.کنند



کنندگان انرژي در بخش ساختمان و شهرسازيمصرف: فصل پنجم

ــاده ــکن   -18م ــاختمان، وزارت مس ــرل س ــی و کنت ــام مهندس ــانون نظ ــراي ق ــازي در اج و شهرس
گیـري بـه سـوي    جویی مصـرف انـرژي در سـاختمانها را بـا جهـت     هاي صرفهنامـهموظف است آیین

هـاي نفـت،   ساختمان سبز و همچنین شهرسازي را منطبق بر الگـوي مـذکور بـا همکـاري وزارتخانـه     
سـال بعـد از   ریـزي و نظـارت راهبـردي رئـیس جمهـور ظـرف یـک       نیرو، کشـور و معاونـت برنامـه   

.ین قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساندتصویب ا

هاي اجرائـی شـامل معیارهـا و مشخصـات فنـی مصـرف انـرژي سـاختمان سـبز حـداکثر           نامهآیین
اي کـه تمـامی ضـوابط خـاص در طراحـی و سـاخت       گونـه ماه پس از تصویب این قانون بـه ظرف شش

و نیــاز بــه کمتــرین حــد از دیــدگاه مــدیریت انــرژي و محــیط زیســت از جملــه کــاهش آلــودگی  
ایـن قـانون تهیـه و    ) 11(انرژیهاي تجدیدناپذیر در آنها لحاظ شده باشـد، در کـارگروه موضـوع مـاده    

.رسدوزیران میتصویب هیأتبه

الگـوي مصـرف بـرق و گـازطبیعی بـه ازاء هـر مترمربـع سـاختمان بـه پیشـنهاد مشـترك            :تبصره
مصـارف  . رسـد عـالی انـرژي مـی   تصـویب شـوراي  هاي نفت، نیرو و مسکن و شهرسازي بـه وزارتخانه

افـزایش قیمـت خواهـد    %) 100(برق و گازطبیعی مازاد بر الگوي مصـرف مشـمول حـداکثر صددرصـد    
داري کـل کشـور واریـز و براسـاس     حساب درآمد عمـومی نـزد خزانـه   وجوه اضافی أخذ شده به. شد

ایـن قـانون   ) 73(ترتیـب مقـرر در مـاده   هـا و قـانون بودجـه سـاالنه و بـه     قانون هدفمندکردن یارانه
.شودهزینه می

صـدور گواهی پایان کار توسط شهـرداریها و یـا سـایر مراجـع مربـوط، منـوط بـه رعایـت        -19ماده
.این قانون است) 18(هاي موضوع مادهنامهآیینضوابط، مقررات و 

کلیه مؤسسات دولتی و عمومی موظفنـد ظـرف پـنج سـال پـس از تصـویب ایـن قـانون بـا          -20ماده
هـاي کنترلـی الزم بـراي مصـرف انـواع حاملهـاي انـرژي در سـاختمانهاي اداري خـود          تعبیه سامانه

.ام نماینداین قانون اقد) 18(هاي موضوع مادهنامهمطابق با آیین

منظـور اجـراء و   کلیه دستگاههاي اجرائی و عمومی موظفنـد بـه انجـام ممیـزي انـرژي بـه      -21ماده
.کنترل سامانه مـدیریت انـرژي در سـاختمانهاي مربوطـه و آمـوزش کارکنـان خـود اقـدام نماینـد         

مؤسسه اسـتاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران بـا همکـاري وزارت مسـکن و شهرسـازي         -22ماده



وظف است نسبت به تهیه و تدوین اسـتانداردهاي مصـالح سـاختمانی بـا اولویـت اقـالم مـرتبط بـا         م
.این قانون برساند) 11(تصویب کارگروه موضوع مادهبري ساختمان، اقدام نماید و بهانرژي

مؤسسه استاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران مکلـف اسـت نسـبت بـه ابـالغ ایـن اسـتانداردها و           
.اجراي آن اقدام نمایدنظارت بر حسن

شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانـه و کنتـرل و نظـارت بـر اجـراي سـاختمان و سـایر        -23ماده
قـانون نظـام مهندسـی و کنتـرل سـاختمان مصـوب       ) 34(اشخاص حقیقی و حقـوقی موضـوع مـاده   

ــی و مســؤولیت اجــراي ایــن فصــل از قــانون را برعهــده دارنــد و دســتگاههاي  22/12/1374 اجرائ
وزارت مسـکن و شهرسـازي هـر    . ربط موظف به همکاري در ایـن زمینـه خواهنـد بـود    مؤسسات ذي

ربــط را بــه هیــأت وزیــران و مجلــس هــاي اجرائــی ذيســال گــزارش نظــارتی از عملکــرد دســتگاه
.شوراي اسالمی تقدیم خواهد کرد

کنندگان انرژي در صنایعمصرف: فصل ششم

میلیـون متـر مکعـب    گان انرژي با مصـرف سـاالنه سـوخت بـیش از پـنج     کنندکلیه مصرف-24ماده
قــدرت الکتریکــی بــیش از یــک مگــاوات ) دیمانــد(گــاز و یــا ســوخت مــایع معــادل آن و تقاضــاي 

جــویی یــا اســتفاده از امکانــات بخــش موظفنــد بــا ایجــاد واحــد مــدیریت انــرژي از طریــق صــرفه
سـازي  انجـام ممیـزي انـرژي و بهینـه    خصوصی و یا بـدون گسـترش تشـکیالت دولتـی نسـبت بـه       

سـتیابی بـه   منظـور د سـازي مصـرف انـرژي بـه    مصرف انرژي و اجراي راهکارهاي الزم جهـت بهینـه  
.این قانون اقدام نمایند)11(معیارهاي موضوع ماده

هـاي نفـت و نیـرو مکلفنـد پـس از دریافـت گـزارش از مؤسسـه اسـتاندارد و          وزارتخانـه -25ماده
تحقیقات صـنعتی ایـران، واحـدهاي صـنعتی مشـمول مقـررات اسـتاندارد اجبـاري را کـه در حـد           

کــه صــورتیدر. جریمــه نماینــد) 26(شــده در اســتاندارد نیســتند مطــابق مــادهمعیارهــاي تعیــین
تعویق افتد، توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بهتدوین و ابالغ استانداردها 

تواننــد رأســاً و یــا از طریــق مشــاوران طــرف قــرارداد براســاس هــاي نفــت و نیــرو مــیوزارتخانــه
گیــري تصــادفی یــا روشــهاي دیگــر منــدرج در اســتانداردهاي مصــوب، بازرســانی را بــراي  نمونــه



و ارائـه مشـاوره و راهنمـایی بـه واحـدهاي صـنعتی       نظارت بـر نحـوه فعالیتهـاي واحـدهاي انـرژي      
.این قانون اعزام نمایند) 24(موضوع ماده

واحدهاي صـنعتی در صـورت عـدم رعایـت معیارهـا و مشخصـات فنـی و اسـتانداردهاي         -26ماده
هـاي نفـت، نیـرو و صـنایع ومعـادن، از سـال شـروع اصـالح         مصرف انرژي بـا تشـخیص وزارتخانـه   

صـورت درصـدي از قیمـت فـروش حاملهـاي انـرژي       رایط اقلیمی و فنی بـه الگوي مصرف براساس ش
داري کـل کشـور   وجـوه أخـذ شـده بـه حسـاب درآمـد عمـومی نـزد خزانـه         . جریمه خواهنـد شـد  

سـازي بخـش صـنعت موضـوع ایـن قـانون هزینـه خواهـد         واریزشده و در اجراي راهکارهاي بهینـه 
.شد

صـرف آن در چهـارچوب قـانون هدفمنـدکردن     هـا و نحـوه م  نامه مربوطـه جهـت أخـذ جریمـه    آیین
.سدرالنه به تصویب هیأت وزیران میها و قانون بودجه سایارانه

کلیه صنایع، مؤسسات و واحـدهایی کـه دسترسـی بـه شـبکه بـرق وزارت نیـرو و امکـان         -27ماده
هــاي تولیــد انــرژي الکتریکــی از قبیــل تولیــد همزمــان بــرق و حــرارت، تــوربین  اجــراي ســامانه

انبساطی و یا واحد مستقل را دارند، چنانچـه بـه تولیـد بـرق، مطـابق بـا اسـتانداردهاي وزارت نیـرو         
اقدام نمایند، وزارت نیرواز طریق شرکتهاي بـرق موظـف بـه خریـد بـرق مـازاد تولیـدي از آنـان بـر          

.این قانون است) 44(اساس ضوابط مصوب موضوع ماده

زي کنندگان انرژي در کشاورمصرف: فصل هفتم

ــاده ــه-28م ــازمان   وزارتخان ــاورزي، س ــاري وزارت جهادکش ــا همک ــد ب ــت موظفن ــرو و نف ــاي نی ه
زیسـت و مؤسسـه اسـتاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران معیـار و اسـتاندارد مصـرف انـرژي           محیط

براي هر واحد سطح زیرکشت زراعی و بـاغی را بـر حسـب شـرایط اقلیمـی، استحصـال مجـاز آب و        
ـ     هـاي پربـازده استحصـال آب و روشـهاي نـوین      ول و بـا اسـتفاده از شـیوه   با توجـه بـه نـوع محص

کننـدگان انـرژي در بخـش کشـاورزي کـه معیـار و اسـتاندارد فـوق را         مصرف.آبیاري تدوین نمایند
هـاي نفـت و نیـرو تـا دو برابـر قیمـت       رعایت ننمایند، قیمت انواع انرژي را بـا تشـخیص وزارتخانـه   

داري مبالغ مازاد بـر قیمـت آزاد بـه حسـاب درآمـد عمـومی نـزد خزانـه        . پردازندحاملهاي انرژي می
سـازي مصـرف انـرژي در بخـش کشـاورزي      شود و در اجـراي راهکارهـاي بهینـه   کل کشور واریز می

.گرددموضوع مواد این فصل هزینه می



ه بـه  هـا و قـانون بودجـه سـاالن    نامه اجرائی این ماده در چهارچوب قـانون هدفمنـدکردن یارانـه   آیین
.رسدتصویب هیأت وزیران می

ــاده ــه-29م ــداقل       وزارتخان ــاالنه ح ــد س ــادن موظفن ــنایع و مع ــاورزي و ص ــاد کش ــاي جه ه
از پمپهــاي آب و ماشــینهاي کشــاورزي خودکششــی فرســوده و پرمصــرف را از %) 20(درصــدبیســت

ندارد رده خارج و به همان نسبت به تأمین پمپهـاي آب و ماشـینهاي جدیـد بـا مصـرف انـرژي اسـتا       
بینـی و تـأمین   منـابع الزم جهـت اجـراي ایـن مـاده در بودجـه سـاالنه پـیش        . و بهینه اقدام نمایند

.شودمی

وزارت صــنایع و معــادن بــا همــاهنگی وزارت جهــاد کشــاورزي موظــف اســت تــا پایــان  -30مــاده
یـد  بـر کشـاورزي تول  آالت و تجهیـزات انـرژي  برنامه پنجساله پنجم توسعه نسبت به اصـالح ماشـین  

ه گیـري از فناوریهـاي جدیـد مطـابق بـا معیارهـا و مشخصـات فنـی مصـرف سـوخت           داخل با بهـر 
وزارت بازرگـانی موظـف بـه رعایـت اسـتاندارد مـذکور       . ایـن قـانون اقـدام نمایـد    ) 11(موضوع ماده

.آالت کشاورزي وارداتی استبراي کلیه تجهیزات و ماشین

حمل و نقل : فصل هشتم

و شهرســازي موظــف اســت ضــمن انجــام مطالعــات تــوجیهی اقتصــادي و وزارت مســکن -31مــاده
شـهرها بـه شـهرهاي کـوچکتر را پیگیـري و در      اجتماعی، انتقـال کاربریهـاي غیرضـروري از کـالن    

اي لحـاظ نمایـد و همچنـین در تهیـه طرحهـاي توسـعه شـهري، مراکـز         اي و منطقـه طرحهاي ناحیه
حجـم ترافیـک و مصـرف سـوخت در منـاطق      عمده جذب جمعیت را بـه نحـوي جانمـایی کنـد کـه      

.پرتراکم شهري کاهش یابد

هـاي حـوزه مسـؤولیت    تمـامی دسـتگاههاي اجرائـی موظفنـد در تهیـه طرحهـا و برنامـه       :1تبصره
خود، مالحظات ترافیکـی و نحـوه آمـد و شـد مـراجعین و کارکنـان را مـدنظر قـرار داده و اقـدامات          

.هش مصرف سوخت صورت دهندالزم را به منظور تسهیل رفت و آمد و کا

ــره ــرح   :2تبص ــارچوب ط ــد در چه ــهرداریها موظفن ــهر و ش ــالمی ش ــوراهاي اس ــور، ش وزارت کش
اي خـدمات شـهري بـا هـدف کـاهش سـفر، کـاهش        جامع حمل و نقل نسبت به ایجاد مراکز منطقـه 

.زیست اقدام نمایندمصرف سوخت و حفظ محیط



ــاده ــد   -32م ــهري، پیام ــامع ش ــاي ج ــه طرحه ــت در تهی ــف اس ــازي موظ ــکن و شهرس وزارت مس
در شـهرهاي بـزرگ   ) پارکینـگ (ساخت و سازهاي مهم شهري بـر ترافیـک شـهري، تـأمین توقفگـاه     

.و کالن شهرها را لحاظ نماید

زارت مسکن و شهرسازي موظـف اسـت بـا همکـاري سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان         و: تبصره 
الزم اقـدام و از مهندسـان ترافیـک داراي پروانـه اشـتغال جهـت انجـام        نامـه آیـین نسبت به تهیـه  

.امور بررسی، طراحی و نظارت استفاده نماید

شهرداریها موظفند نسبت بـه سـاماندهی معـابر و تسـهیل عبـور و مـرور عـابران پیـاده و         -33ماده
.سواران در شهرهاي کشور اقدام نماینددوچرخه

گیـري خودروهـاي   کـار کلیه دسـتگاههاي اجرائـی موظفنـد فقـط نسـبت بـه خریـد و بـه        -34ماده
.این قانون، اقدام نمایند) 11(واجد معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده

ــره ــاده :1تبص ــیون م ــروش   ) 2(کمیس ــی و ف ــاي دولت ــتفاده از اتومبیله ــوه اس ــانونی نح ــه ق الیح
گـذاري موظـف بـه اجـراي ایـن حکـم       مجـوز شـماره  در هنگام صدور 1358اتومبیلهاي زائد مصوب 

.است

وزیـران از شـمول   دستگاههایی که نیاز بـه خودروهـاي خـاص دارنـد بـا تشـخیص هیـأت       :2تبصره
.شونداین ماده مستثنی می

کـارگیري  ربـط بـا بـه   وزارت کشور موظف اسـت بـا همکـاري دسـتگاهها و سـازمانهاي ذي     -35ماده
ایـن قـانون، خودروهـاي    ) 11(خودروهاي عمـومی واجـد معیارهـا و مشخصـات فنـی موضـوع مـاده       

.فاقد معیارهاي فوق را از رده خارج نماید

.اري استگذخودروهاي عمومی فقط در صورت رعایت شرایط فوق، قابل شماره:1تبصره

وزارت بازرگانی موظف اسـت بـا همکـاري شـهرداریها و شـوراهاي اسـالمی شـهر شـرایط         :2تبصره
دهنـده خـدمات پـس از فـروش بـه      الزم جهت ارائه مجوزهاي صنفی براي فعالیـت کارگاههـاي ارائـه   

.خودروهاي موضوع این ماده را فراهم نماید

ر ارتقـاء کـارآیی مصـرف سـوخت، نسـبت بـه       منظـو وزارت صنایع و معادن موظف است بـه -36ماده
همکاري و نظارت جهت توسعه تولیـد، عرضـه و خـدمات پـس از فـروش خودروهـاي دیزلـی سـبک         



ــا و     ــا و معیاره ــتانداردهاي روز دنی ــا اس ــابق ب ــافر، مط ــار و مس ــومی ب ــاي عم ــت خودروه ــا اولوی ب
.این قانون اقدام نماید) 11(مشخصات فنی موضوع ماده

ـ -37ماده و ترابـري و معاونـت   هـاي مسـکن و شهرسـازي، کشـور و جهادکشـاورزي و راه      هوزارتخان
یـابی جایگاههـاي جدیـد عرضـه     ریزي و نظارت راهبـردي رئـیس جمهـور موظفنـد در مکـان     برنامه

گاز طبیعی فشرده، با شـرکتهاي زیرمجموعـه وزارت نفـت همکـاري نماینـد و در تـأمین و واگـذاري        
. اي احـداث جایگاههـاي مـذکور بـه بخـش غیردولتـی اقـدام کننـد        زمین و اعطاء مجوزهاي الزم بـر 

عـالی شهرسـازي و معمـاري ایـران و دیگـر کمیسـیونهاي       قانون تأسیس شـوراي (5(کمیسیون ماده
ربط مکلفنـد درصـورتی کـه طـرح جـامعی موجـود باشـد، در چهـارچوب آن کـاربري را تغییـر           ذي

.دهند و مجوزهاي الزم را صادر نمایند

ــاده ــاده -38م ــل ج ــل و نق ــداري و حم ــازمان راه ــرکتهاي  س ــاهنگی ش ــا هم ــت ب ــف اس اي موظ
زیرمجموعــه وزارت نفــت، جهــت همکــاري در ایجــاد جایگاههــاي عرضــه ســوخت گــاز طبیعــی در 

.هاي خدمات رفاهی بین راهی اقدام نمایدمجتمع

ــاده ــه-39م ــازي و ن  وزارتخان ــکن و شهرس ــاورزي، مس ــاد کش ــري، جه ــرو، راه و تراب ــاي نی ــت ه ف
هـاي بـرق و گـاز و صـدور مجـوز      موظفند حسـب مـورد بـه تـأمین انشـعابات و اتصـال بـه شـبکه        

هـا، مجـوز حفـاري بـراي انجـام عملیـات گازرسـانی و        استفاده از حریم راهها و گذر از عـرض جـاده  
.واگذاري زمینی مناسب در قبال أخذ وجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند

هـاي کشـور بـه عرضـه     ت نفت موظف است جهت توسعه، اصـالح و تجهیـز پاالیشـگاه   وزار-40ماده
محیطــی انــواع ســوخت موردنیــاز بخــش حمــل و نقــل کشــور بــا رعایــت اســتانداردهاي زیســت 

.همکاري نماید

هـاي کشـور، راه و   زیسـت موظـف اسـت بـا همکـاري وزارتخانـه      سـازمان حفاظـت محـیط   -41ماده
هـا بـراي کـاهش مصـرف     رد و تحقیقـات صـنعتی ایـران و شـهرداري    ترابري و نفت، مؤسسه استاندا

.محیطی اقدام نمایدسوخت و آلودگی هوا از طریق اجراي استانداردهاي زیست

منظـور تسـهیل در ارائـه    هـاي اجرائـی دولتـی و غیردولتـی موظفنـد بـه      کلیـه دسـتگاه  -42ماده
خدمات غیرحضوري متقاضیان؛ 



اصـالح و مراکـز تمـاس، بـا کانالهـاي تلفنـی، پیـام کوتـاه و پایگـاه          الف ـ فرآیندهاي کاري خـود را   
.اینترنتی ایجاد نمایند

هـاي خـدمات، نحـوه    ب ـ تمامی خدمات خود شـامل فرمهـا، فرآینـدها، شـرایط ، آدرسـها، تعرفـه       
روزرســانی و تــا رســانی، بــهدسترســی آن را در پایگــاه اینترنتــی بــه طــور کامــل توصــیف، اطــالع

.جرائی و قابل ارائه نمایندحداکثر ممکن ا

منظـور کـاهش تعـداد    هاي بازرگانی و ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات مکلفنـد بـه     وزارتخانه-43ماده
مراجعات حضـوري متقاضـیان؛ زیرسـاختها، مجوزهـا و تسـهیالت الزم بـراي فـروش الکترونیکـی و         

.توزیع کاال و خدمات از طریق اصناف را فراهم نمایند

کنندگان انرژي دکنندگان و توزیعتولی: فصل نهم

وزارت نیـرو ازطریـق شـرکتهاي تابعـه موظـف اسـت خریـد بـرق از تولیدکننـدگان آن را          -44ماده
در محل تحویل و به اندازه ظرفیتهـاي تولیـد بـرق تضـمین کنـد و بـه ایـن منظـور از طریـق عقـد           

:قردادهاي پنجساله یا بیشتر، مطابق شرایط زیر اقدام نماید

هـاي عمـومی برقـراري    اتصال مولدهاي موضوع این ماده به شـبکه بـدون دریافـت هزینـه    )الف 
.گیردانشعاب، صورت می

ــرو از   )ب  ــخیص وزارت نی ــا تش ــرات، ب ــراي تعمی ــروج ب ــا خ ــطراري و ی ــروج اض ــع خ در مواق
انشعاب برقرار شده براي تأمین برق مشـترك تـا سـطح ظرفیـت مولـد بـدون پرداخـت هزینـه         

.گردداده میاشتراك، استف

نماینـد، از اولویـت قطـع بـرق در     مشترکینی که اقدام به احداث مولد در محـل مصـرف مـی   )پ 
.شوندزمانهاي کمبود در شبکه سراسري خارج می

هاي نفت و نیـرو موظفنـد واحـدهاي صـنعتی، سـاختمانی، کشـاورزي و عمـومی        وزارتخانه-45ماده
کننـد، از امکانـات و   را که به تولید همزمـان بـرق و حـرارت و بـرودت در محـل مصـرف اقـدام مـی        

.مند سازندشود بهرهصورت عمومی اعالم میتسهیالتی که به

نیروگـاهی، پاالیشـگاهی، پتروشـیمی    کلیه اشـخاص حقیقـی و حقـوقی مجـري طرحهـاي      -46ماده
نماینـد،  و صنایع پایین دستی نفت و گاز و واحـدهاي صـنعتی کـه خـود اقـدام بـه تولیـد بـرق مـی         

کـارگیري  موظفنـد در مطالعـه احـداث واحـدهاي جدیـد، نسـبت بـه بررسـی فنـی و اقتصـادي بـه           



ــامانه ــرودت و  س ـــرارت و ب ــرق، ح ــان ب ــد همزم ــه تولی ــرژي از جمل ــت ان ــاي بازیاف ــتفاده از ه اس
عنـوان ایسـتگاه تقلیـل فشـار     توربینهاي انبساط گاز موازي بـا شـیرهاي فشارشـکن پشـتیبان بـه     

گاز ورودي به نیروگـاه بـراي تولیـد بـرق بـدون سـوخت اقـدام نماینـد و در صـورت مثبـت بـودن            
سنجی و بررسیهاي فنـی و اقتصـادي موظفنـد واحـدهاي یـاد شـده را از ابتـداء       نتیجه مطالعه امکان

.هاي بازیافت انرژي احداث کنندصورت سامانهبه

ســنجی و بررســیهاي فنــی و ر صــورت منفــی بــودن نتــایج مســتدل مطالعــات امکــاند: 1تبصــره
اقتصادي در طراحی و سـاخت واحـدهاي مزبـور بایـد امکـان افـزودن تجهیـزات بازیافـت انـرژي و          

دي الزم در هـر زمـان از مراحـل    بینی گردد تـا در صـورت توجیـه فنـی و اقتصـا     تولید همزمان پیش
.برداري، امکان تبدیل آن به سامانه بازیافت انرژي و تولید همزمان میسر باشدبهره

واحـدهاي موجـود نیروگـاهی، پاالیشـگاهی، پتروشـیمی و صـنایع پـایین دسـتی نفـت و          :2تبصره
سـنجی و  گاز موظفند ظرف سه سال از تاریخ تصـویب ایـن قـانون نسـبت بـه انجـام مطالعـه امکـان        

هاي فنی و اقتصـادي افـزودن سـامانه بازیافـت انـرژي تولیـد همزمـان بـه واحـدهاي خـود           بررسی
.اقدام نمایند

.ربط موظفند بر حسن اجراي این ماده نظارت نمایندهاي ذيزارتخانهو:3تبصره

هـاي نیـرو و نفـت    به منظور مدیریت تولید و مصرف بـرق، گـاز و آب در کشـور، وزارتخانـه    -47ماده
:حسب مورد موظفند

بــرداري زیرســاخت و دســتورالعمل فنــی همســان طراحــی، ســاخت، تــأمین، نصــب و بهــره.1
.کنترل شبکه هوشمند را تعیین، ابالغ و اجراء نمایندتجهیزات اندازه گیري و 

براي همه متقاضیان جدید اشتراك، فقـط کنتورهـاي هوشـمند مجهـز بـه سیسـتم قرائـت و        .2
.کنترل هوشمند بار و امکانات فناوري اطالعاتی روزآمد را نصب نمایند

حداکثر ظرف مـدت پـنج سـال کنتورهـاي همـه مشـترکین موجـود بـا اولویـت مشـترکین           .3
هـاي توزیـع و انتقـال را بـا کنتــورها، زیرســاخت و تجهیـزات        پرمصرف و همچنین شبـکه

مجهــز بــه ســامانه قرائــت و کنتــرل هوشــمند بــار و فنــاوري اطالعــاتی روزآمــد جــایگزین 
.نمایند

صـورت هماهنـگ و   هـاي قرائـت، کنتـرل و فنـاوري اطالعـات بـرق، گـاز و آب بـه        سـامانه :تبصـره 
.برداري خواهد شداجراء و بهرهیکپارچه طراحی، 



وزارت نیرو موظـف اسـت نسـبت بـه حمایـت از تشـکیل شـرکتهاي غیردولتـی توزیـع و          -48ماده
فروش حـرارت و گسـترش آن در کـل کشـور بـه منظـور خریـد حـرارت بازیـافتی از نیروگاههـاي           

.تولید برق و فروش آن به واحدهاي صنعتی و ساختمانی اقدام نماید

نفت موظف اسـت ایجـاد، توسـعه و اصـالح شـبکه گازرسـانی در هـر منطقـه را در         وزارت-49ماده
.ریزي نمایدهماهنگی کامل با توسعه شبکه توزیع حرارت، برنامه

به منظور همسوسازي رفتار بنگاههاي تولیـد بـرق بـا منـافع ملّـی، قیمـت فـروش سـوخت         -50ماده
و کمتــر، بــا بیســت %) 30(درصــدیبــه نیروگاههــاي بــا بــازده متوســط ســاالنه بــرق و حــرارت ســ

هـا و قیمـت   افزایش نسـبت بـه قیمـت تعیـین شـده در قـانون هدفمنـد کـردن یارانـه         %) 20(درصد
و %) 70(فروش سوخت به نیروگاههاي با بـازده متوسـط سـاالنه تولیـد بـرق و حـرارت هفتـاد درصـد        

ـ        %) 20(بیشتر، بـا بیسـت درصـد    دکردن تخفیـف نسـبت بـه قیمـت تعیـین شـده در قـانون هدفمن
سـایر نیروگاههـا رقـم متناسـبی را کـه بـا افـزایش بـازده نیروگـاه کـاهش           . گرددها تعیین مییارانه

مبـالغ اضـافی دریـافتی    .پردازنـد عنـوان بهـاي سـوخت مـی    نامه مربوط، بـه یابد و براساس آیینمی
ـ   پس از کسر مبالغ تخفیف داده شده به حسـاب درآمـد عمـومی نـزد خزانـه      ز داري کـل کشـور واری

.شود تا صرف توسعه بازیافت تلفات نیروگاهها شودمی

هـاي نیـرو و نفـت حسـب مـورد موظفنـد طرحهـاي مـرتبط بـا افـزایش بـازده            وزارتخانـه -51ماده
انرژي موضوع این فصل از قـانون را متناسـب بـا میـزان افـزایش بـازده از حمایتهـاي مقـرر در ایـن          

.ند سازندمشود بهرهصورت عمومی اعالم میقانون که به

وري، افـزایش امنیـت تـأمین انـرژي و مشـارکت گسـترده بخـش        بـه منظـور ارتقـاء بهـره    -52ماده
غیردولتی در عرضه انرژي، 

وزارت نفت مکلف است با همکـاري وزارت نیـرو نسـبت بـه حمایـت مـؤثر از تحقیقـات،        )الف
گذاري، تـرویج و توسـعه واحـدهاي تولیـد همزمـان بـرق و حـرارت و بـرودت از طریـق          سرمایه

.بخش غیردولتی اقدام نماید

وزارت صنایع و معادن موظـف اسـت بـا حمایـت از مراکـز تحقیقـاتی و صـنایع مربوطـه،         )ب 
توسعه دانش فنی بـومی و خوداتکـائی کشـور در تـأمین تجهیـزات تولیـد همزمـان بـرق،         براي 

.حرارت و برودت اقدام نماید



هاي اجرائـی ایـن مـاده سـه مـاه پـس از تصـویب ایـن قـانون بـا پیشـنهاد            نامهکلیه ضوابط و آئین
.رسدتصویب هیأت وزیران میهاي نفت، نیرو و صنایع و معادن بهوزارتخانه

ســنجی و هــاي کارشناســی و امکــانوزارت نیــرو موظــف اســت پــس از انجــام بررســی-53مــاده
کـن تقطیـري را از محـل    شـیرین داشتن توجیه فنی و اقتصـادي، حـرارت مـورد نیـاز واحـدهاي آب     

سـازمان مـدیریت منـابع آب و شـرکت تـوانیر      . هـاي حرارتـی تـأمین نمایـد    بازیافت تلفات نیروگاه
کـن و احـداث ایـن واحـدها     شـیرین زم براي مناطق نیازمنـد بـه تأسیسـات آب   هاي الکلیه هماهنگی

وزارت نیـرو موظـف بـه    . صـورت یکپارچـه بـه انجـام خواهنـد رسـاند      هاي حرارتی را بـه با نیروگاه
.گزارش ساالنه اجراي این ماده به هیأت وزیران و مجلس شوراي اسالمی است

و پتروشــیمی در چهــارچوب بودجــه ســاالنه کلیــه واحــدهاي نیروگــاهی، پاالیشــگاهی-54مــاده
موظفنــد نســبت بــه اســتقرار واحــدهاي مــدیریت انــرژي و انجــام ممیــزي انــرژي اقــدام و کلیــه  
اقدامات بدون هزینه، کـم هزینـه و پرهزینـه را بـه ترتیـب اولویـت زمـان بازگشـت سـرمایه اجـراء           

.کنند

.زي انرژي اقدام نمایندبار به تجدید ممیالذکر موظفند هر سه سال یکواحدهاي فوق

هاي نیرو و نفت حسب مورد موظفند بـر حسـن اجـراي ایـن مـاده نظـارت کننـد و نتـایج         وزارتخانه
.حاصله را به هیأت وزیران و مجلس شوراي اسالمی گزارش نمایند

هاي نفت و نیرو مکلفنـد سـوخت، فـرآورده هـاي نفتـی و گـاز طبیعـی و بـرق را         وزارتخانه-55ماده
.با استانداردهاي تدوین شده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران عرضه نمایند

هــا ســوخت الزم وزارت نفــت موظــف اســت در چهــارچوب قــانون هدفمنــدکردن یارانــه-56مــاده
اعـم از واحـدهاي صـنعتی یـا تولیدکننـدگان محلـی را بـه قیمتـی         جهت تولیدکنندگان انرژي برق 
.کند، تحویل نمایدکه براي وزارت نیرو محاسبه می

وزارت صــنایع و معــادن موظــف اســت بــراي صــدور مجــوز ایجــاد واحــدهاي صــنعتی،  -57مــاده
.هاي نیرو و نفت حسب مورد دریافت نمایدتأییدیه رعایت مصرف ویژه انرژي را از وزارتخانه

وزارت نفت مکلف است اقـدامات الزم در جهـت بهبـود روشـهاي انتقـال حاملهـاي انـرژي        -58ماده
آهــن را بــا همکــاري لولــه و راههــاي نفتــی از طریــق خــطاز جملــه حداکثرســازي انتقــال فــرآورده

.رسانی نمایدصورت ساالنه اطالعانجام رساند و بهوزارت راه و ترابري به



بـا اسـتفاده از منـابع حاصـل از صـادرات نفـت کـوره مـازاد بـر مصـرف           دولت مکلف است-59ماده
داخلی، تأمین مالی از طریـق فاینـانس، مشـارکت بخـش خصوصـی و یـا از محـل منـابع عمـومی در          

هاي سنواتی نسـبت بـه ارتقـاء تکنولـوژي و تکمیـل زنجیـره پـاالیش نفـت خـام          چهارچوب بودجه
نفـت کـوره،   %) 2(النه بـا کـاهش تولیـد حـداقل دو درصـد      اي اقدام کند که سـا گونهها بهپاالیشگاه

نفـت خـام   %) 10(هـا را بـه حـداکثر ده درصـد     ظرف پانزده سال متوسط تولید نفت کوره پاالیشـگاه 
گـاز، نفـت سـفید، گـاز مـایع، نفـت کـوره و سـایر         هـاي بنـزین، نفـت   تحویلی برسـاند و فـرآورده  

.ها برابر استاندارد جهانی تولید شودفرآورده

وزارت نفت مکلـف اسـت برنامـه اجرائـی احکـام فـوق را حـداکثر ظـرف سـه مـاه پـس از            : تبصره
.تصویب این قانون تهیه و به اطالع مجلس شوراي اسالمی برساند

دولت مکلف اسـت هـر سـاله نسـبت بـه کـاهش مصـرف ویـژه انـرژي بخشـهاي صـنعت،            -60ماده
رسـانی  صـورت سـاالنه اطـالع   کشاورزي، حمل و نقل عمـومی، تجـاري و خـانگی اقـدام نمایـد و بـه      

.کند

اي هاي تجدیدپذیر و هستهانرژي:فصل دهم

منظـور حمایـت از گسـترش اسـتفاده از منـابع تجدیدپـذیر       وزارت نیـرو موظـف اسـت بـه    -61ماده
، دریـایی و  )تـا ده مگـاوات  (کوچـک  گرمـایی، آبـی  انرژي، شامل انرژیهاي بـادي، خورشـیدي، زمـین   

هــا و فاضــالب شــهري، مشــتمل بــر ضــایعات و زائــدات کشــاورزي، جنگلــی، زبالــه(تــوده زیســت
ربـط  و با هدف تسـهیل و تجمیـع ایـن امـور، از طریـق سـازمان ذي      ) مسصنعتی، دامی، بیوگاز و بیو

نسبت بـه عقـد قـرارداد بلنـد مـدت خریـد تضـمینی از تولیدکننـدگان غیردولتـی بـرق از منـابع            
.تجدیدپذیر اقدام نماید

پیشـنهاد وزارت نیـرو و   قیمـت و شـرایط خریـد بـرق تولیـدي از منـابع تجدیدپـذیر بـه        : 1تبصره
.شودزیران تعیین میتصویب هیأت و

اي و نیـز شـرکتهاي توزیـع    شرکتهاي تابعـه وزارت نیـرو اعـم از شـرکتهاي بـرق منطقـه      : 2تبصره
موظفند با هماهنگی شرکت مدیریت شبکه برق ایـران نسـبت بـه تحویـل و خریـد بـرق از سـازمان        

.مربوطه اقدام نمایند



تولیـدي از منـابع تجدیدپـذیر از محـل     منابع مالی موردنیاز بـراي خریـد تضـمینی بـرق    : 3تبصره
جـویی شـده براسـاس سـوختهاي وارداتـی مـایع و قیمتهـاي صـادراتی گـاز و          ارزش سوخت صرفه

زیسـت بـه ازاء بـرق تولیـدي ایـن قبیـل       هـا و حفاظـت از محـیط   منافع حاصل از عدم تولید آالینده
.شودنیروگاهها تأمین و به وزارت نیرو پرداخت می

ــ ــه پیشــنهاد مشــترك  آیــین نامــه اجرائ ی ایــن مــاده شــش مــاه پــس از تصــویب ایــن قــانون ب
.رسدتصویب هیأت وزیران میهاي نیرو و نفت بهوزارتخانه

ــاده ــه-62م ــه وزارتخان ــد ب ــت موظفن ــرو و نف ــاي نی ــابع  ه ــادي من ــاربرد اقتص ــرویج ک ــور ت منظ
ــامانه ــرژي در س ــونده ان ــیدي، تجدیدش ــرمکن خورش ــل آبگ ــبکه از قبی ــزاي از ش ــاي مج ــام ه حم

هـاي فتوولتاییـک، استحصـال گـاز از منـابع زیسـت       خورشیدي، تلمبه بادي، توربین بـادي، سـامانه  
هـاي تـأمین و توزیـع سـوختهاي فسـیلی، حمایـت الزم را بـه صـورت         جویی در هزینهتوده و صرفه

ایـن قـانون   ) 73(هاي مصوب سـاالنه خـود یـا منـابع مـذکور در مـاده      عمومی اعالم و از محل بودجه
.مین و پرداخت نمایندتأ

ــاده ــه -63م ــت ب ــف اس ــی مکل ــرژي اتم ــازمان ان ــی  س ــات حرارت ــرژي از تلف ــت ان ــور بازیاف منظ
ــته ــاي هس ــهنیروگاهه ــداث   اي ب ــل از اح ــیرین، قب ــد آب ش ــا تولی ــرمایش ی ــایش، س ــورت گرم ص

کـارگیري تولیـد همزمـان بـرق و حـرارت در      سـنجی بـه  نیروگاههاي اتمی نسبت به مطالعات امکـان 
گاههاي مذکور اقدام و در صـورت مثبـت بـودن نتیجـه مطالعـات، ایـن نیروگاههـا را صـرفاً بـه          نیرو

ایـن سـازمان موظـف بـه اجـراي طرحهـاي تحقیقـاتی و        . برداري نمایدالذکر احداث و بهرهروش فوق
منظور کاهش مصرف انـرژي تأسیسـات چرخـه سـوخت، بـومی نمـودن سـاخت نیروگـاه         مطالعاتی به

.اي استي تحقیقاتی مرتبط با گداخت هستهاي و طرحهاهسته

سازي آموزش و آگاه: فصل یازدهم

هــاي آمــوزش و پــرورش و علــوم، تحقیقــات و فنــاوري موظفنــد بــا همکــاري وزارتخانــه-64مــاده
هاي نیرو و نفت نسبت بـه گنجانـدن واحـدهاي درسـی مـدیریت انـرژي در کلیـه مقـاطع         وزارتخانه

.به روزرسانی مطالب اقدام نمایندهاي مرتبط، و تحصیلی و رشته

هـاي کـار و امـور اجتمـاعی و آمـوزش و پـرورش موظفنـد در تـدوین و اجـراي          وزارتخانه-65ماده
ربـط، آمـوزش مـؤثر روشـهاي بهینـه ســازي      اي ذيهـاي فنـی و حرفــه  هـاي آموزشـی دوره  برنامـه 

.هاي نفت و نیرو ملحوظ نمایندکاربرد انرژي را طبق نظر وزارتخانه



وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري موظـف اسـت نسـبت بـه ایجـاد و گسـترش گرایشـهاي         -66ماده
مرتبط با مدیریت انرژي در سـطوح کارشناسـی ارشـد و دکتـرا در دانشـگاههاي کشـور و همچنـین        

هـاي  هـاي کـاردانی و کارشناسـی رشـته    گنجانیدن واحد درسی بـا عنـوان مـدیریت انـرژي در دوره    
ریـزي و اقـدام   سال پـس از تصـویب ایـن قـانون برنامـه     هاي مرتبط ظرف یکمهندسی و سایر رشته

.نماید

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، ســازمان صــدا و ســیماي جمهــوري اســالمی ایــران،  -67مــاده
هــاي نیــرو و نفــت در هــا موظفنــد بــا همکــاري وزارتخانــهســازمان تبلیغــات اســالمی و شــهرداري

فرهنگـی و تبلیغـاتی، اشـاعه فرهنـگ مصـرف منطقـی انـرژي و        ریـزي و اجـراي فعالیتهـاي   برنامه
.اصالح رفتار و الگوي مصرف را ملحوظ نمایند

هـاي مختلـف سـازمان    بـر از شـبکه  هاي تبلیغـاتی در مـورد تجهیـزات انـرژي    پخش آگهی: تبصره
ایـن قـانون   ) 11(بـري موضـوع مـاده   صدا و سیما منوط به رعایت معیارهـا و مشخصـات فنـی انـرژي    

.ستا

وزارت مسکن و شهرسـازي موظـف اسـت بـراي تهیـه مـواد آموزشـی مـورد نیـاز جهـت           -68ماده
ســازي انــرژي در ســاختمان و تأسیســات مکــانیکی و برقــی و  آمــوزش کــاربردي روشــهاي بهینــه

ــزاري دوره ــش    برگ ــاغل در بخ ــی ش ــاران تجرب ــان و معم ــان، کاردان ــراي مهندس ــی ب ــاي آموزش ه
.مونهاي تعیین صالحیت آنان، موارد فوق را ملحوظ نمایدساختمان اقدام نموده و در آز

وزارت نیـــرو موظــف اســـت بــا همکــاري وزارت صــنایع و معــادن نســبت بــه تــدوین و -69مــاده
هــاي آگاهســازي و آمــوزش کــاربردي مــدیریت انــرژي عمــومی و تخصصــی بــرق و  برگــزاري دوره

و ) 64(لتحصـیالن موضـوع مـواد   احرارت براي مـدیران انـرژي واحـدهاي صـنعتی و همچنـین فـارغ      
گیرنـدگان  این قانون، در مرکز ملـی آمـوزش مـدیریت انـرژي در صـنعت اقـدام و بـه آمـوزش        ) 66(

.گواهینامه اعطاء نماید

ایـن قـانون موظفنـد مـدیران انـرژي خـود را بـا        ) 24(کلیه واحدهاي صنعتی موضوع مـاده : تبصره
ایـن قـانون از دارنـدگان گواهینامـه موضـوع ایـن       )66(و ) 64(التحصیالن موضوع مـواد اولویت فارغ

.ماده منصوب نمایند



بـار  ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهـور موظـف اسـت هـر شـش مـاه یـک       معاونت برنامه-70ماده
هـاي نفـت و نیـرو أخـذ و از     را از وزارتخانـه ) هـا و بـرق  نفـت، گـاز، فـرآورده   (اطالعات بخش انرژي 

.مردم برساندها به اطالع عمومطریق رسانه

سایر مقررات: فصل دوازدهم 

نامـه و صـدور دسـتورالعملهاي    هاي نفت و نیرو حسـب مـورد بـا پیشـنهاد آیـین     وزارتخانه-71ماده
موردنیــاز، بــر اجــراي دقیــق ایــن قــانون نظــارت و نتــایج آن را بــه هیــأت وزیــران و دســتگاههاي 

.نمایندربط گزارش میذي

گاههاي متــولی زیربخشــهاي تــأمین و مصــرف انــرژي موظفنــد بــا هــا و دســتوزارتخانــه-72مــاده
وري جمهـور، راهکارهـاي بهبـود بهـره    ریـزي و نظـارت راهبـردي رئـیس    هماهنگی معاونـت برنامـه  

.موضوع این قانون را ارائه و اجراء نمایند

سـازي مصـرف و ارتقـاء کـارآیی انـرژي در      به منظور حمایت از اجـراي راهکارهـاي بهینـه   -73ماده
شـود از محـل   هـاي نفـت و نیـرو اجـازه داده مـی     چهارچوب اهداف و مواد این قـانون بـه وزارتخانـه   

هـاي سـنواتی و منـابع داخلـی شـرکتهاي دولتـی       هاي ناشی از اجراي این قانون، بودجـه جوییصرفه
عـالی  مقـدار تسـهیالت مـالی ایـن مـاده توسـط شـوراي       . تابعه، تسهیالت مالی الزم را تأمین نمایند

.شودرژي تعیین میان

هـا و دسـتگاههاي مسـؤول در ایـن قـانون      هاي نفـت و نیـرو و سـایر وزارتخانـه    وزارتخانه-74ماده
جـویی انـرژي   موظـفند ساالنه گزارشی از میزان اثربخشـی سیاسـتها و اقـدامات مربـوط بـه صـرفه      

ریـزي و نظـارت   کننـده انـرژي را بـه معاونـت برنامـه     به تفکیک حاملها و بخشهاي اقتصادي مصـرف 
بنــدي و انعکــاس آن بــه هیــأت وزیــران و مجلــس شــوراي مهــور جهــت جمــعراهبــردي رئــیس ج
.اسالمی، ارسال دارند

دولت موظف است -75ماده

اعتبارات مورد نیاز براي اجراي تکـالیف منـدرج در ایـن قـانون را حسـب مـورد در قالـب        )الف
ـ        اد تعهـد  بودجه سنواتی دستگاهها، وجوه اداره شـده، منـابع داخلـی شـرکتهاي دولتـی یـا ایج

هـاي حاصـله در   جـویی از محل تسـهیالت داخلـی و خـارجی و بازپرداخـت آن از محـل صـرفه      
.دبینی نمایبودجه سنواتی پیشوایحل



هاي مورد نیاز که متضمن ضمانت اجـراي احکـام و تکـالیف ایـن قـانون اسـت بـه        نامهآیین)ب
یـه و  مـاه ته ثر ظـرف شـش  استثناء مواردي که در مواد این قانون تصـریح شـده اسـت را حـداک    

.دبه تصویب هیأت وزیران برسان

بر هفتـاد و پـنج مـاده و بیسـت تبصـره درجلسـه علنـی روز چهارشـنبه مـورخ          قانون فوق مشتمل
مـاه یکهـزار و سیصـد و هشـتاد و نـه مجلـس شـوراي اسـالمی تصـویب و در تـاریخ           چهارم اسفند

.دبه تأیید شوراي نگهبان رسی11/12/1389

مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانیرییس 


