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)مصوب ١٣٩٠ـ  ١٣٩٤قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوري اسالمي ايران (از 
  با اصالحات و الحاقات بعدي ٣٠/١٠/١٣٨٩

  نفت و گاز

  ـ125ماده 

برداري از حداكثر  الف ـ وزارت نفـت مجاز است با ايجاد فضا و شرايط رقابتي، نسبت به صدور پروانه اكتشاف، توسعه و توليد موردنياز براي بهره
تا سقف توليد اضافه روزانه  1389شده با حفظ ظرفيت توليد سال  ز و افزايش توليد صيانتظرفيت ها براي توسعه ميدان هاي نفت و گا

ميليون مترمكعب گاز طبيعي با اولويت ميادين مشترك، با تأكيد بر توسعه ميدان گاز پارس جنوبي،  و پنجاه  ميليون بشكه نفت خام و دويست  يك
اي اقتصاد و درج در قوانين بودجه سنواتي و نيز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرح ها در شور

  روش هاي زير اقدام نمايد:

  ـ استفاده از انواع روش هاي اكتشاف، توسعه، توليد در دوره زماني معين در ميادين نفت و گاز1

تصرفات مالكانه براي دولت در سال اول برنامه با پيشنهاد وزارت نفت تهيه و تبصره ـ شرايط اساسي اين روش ها با حفظ حق مالكيت و اعمال 
  رسد. به تصويب شوراي اقتصاد مي

  ـ كارسازي انتشار اوراق مالي ريالي و ارزي در داخل و خارج از كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط، بدون تضمين دولت2

  ) قانون برنامه چهارم توسعه14و شرايط موضوع بند (ب) ماده ( ـ استفاده از روش بيع متقابل با رعايت اصول3

تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و توليد از كلية ميادين مشترك شناخته شده اقدام و تالش الزم را  تبصره ـ وزارت نفت مي
  عمل آورد. به

كشور و سياست هاي كلي نظام در بخش انرژي ابالغي از سوي مقام معظم رهبري انداز بيست ساله  ب ـ دولت مكلف است بر مبناي سند چشم
و پنج ساله   را به عنوان سند باالدستي بخش انرژي براي يك دوره زماني بيست» سند ملي راهبرد انرژي كشور« و با پشتوانه كامل كارشناسي 

  جلس شوراي اسالمي برساند.تصويب م ظرف حداكثر شش ماه پس از تصويب قانون برنامه تهيه و به

را » برنامه اجرائي طرح جامع انرژي كشور« ربط  هاي نفت و نيرو موظف هستند با همكاري ساير دستگاه هاي اجرائي ذي تبصره ـ وزارتخانه
  وزيران برسانند. ظرف دوازده ماه پس از تصويب قانون سند ملي راهبرد انرژي كشور تهيه و به تصويب هيأت

شود به منظورشناسايي و اكتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيز انتقال و به  ه وزارت نفت اجازه داده ميـ ب126ماده 
كيد كارگيري فناوري هاي جديد در عمليات اكتشافي، در كليه مناطق كشور به استثناء استان هاي خوزستان، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد با تأ

ايي و خشكي مشترك با همسايگان كه عمليات اكتشافي مربوط با خطرپذيري (ريسك) طرف قرارداد انجام و منجر به كشف بر مناطق دري
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هاي سنواتي كل كشور و تصويب شوراي اقتصاد و  ) اين قانون و در قالب بودجه125ميدان قابل توليد تجاري شود، در قالب ارقام مذكور در ماده (
عاونت، نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اكتشاف و توسعه ميادين جديد از طريق برگزاري مناقصات اقدام و مبادله موافقتنامه با م

هاي اكتشافي اعم از مستقيم و غيرمستقيم در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به  طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد. هزينه
   ي توسعه از محل فروش محصوالت توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد. ها همراه هزينه

باشد. در صورتي كه در پايان  مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يك بار نيز قابل تمديد مي
گونه وجهي را  يابد و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ باشد، قرارداد خاتمه مياي از منطقه كشف نشده  مرحله اكتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه

  نخواهد داشت.

شود در چهارچوب بودجه سنواتي از محل منابع داخلي شركت هاي تابعه و منابع خارجي ترجيحاً با  ـ به وزارت نفت اجازه داده مي127ماده 
« و » ستاره خليج فارس« تصاد نسبت به تكميل دو پااليشگاه ميعانات گازي مشاركت بخش هاي خصوصي و تعاوني پس از تأييد شوراي اق

   گذاري و يا تسهيالت در قالب وجوه اداره شده اقدام نمايد.  صورت سرمايه هزار بشكه به 120هزار و  360با ظرفيت اسمي به ترتيب » فارس
هاي مورد نياز با تصويب  ه از روش هاي تهاتري براي خريد و فروش فرآوردهبرداري از آنها استفاد هاي موضوع اين ماده و بهره تا اتمام پروژه

   شوراي اقتصاد در موارد ضروري مجاز است. 
    تهاتر نفت خام و ميعانات گازي از شمول اين حكم مستثني است.

اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و اندازي آنها براي واگذاري سهام خود در چهارچوب قانون  دولت مكلف است حداكثر يك سال پس از راه
  عمل آورد. ) قانون اساسي اقدامات الزم را به44چهارم (

هاي نفتي ايران نسبت به اعطاء  شود از محل منابع داخلي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده ـ به وزارت نفت اجازه داده مي128ماده 
ي خصوصي و تعاوني در طرح هاي تكميل پااليشگاه هاي موجود شامل گذاري بخش ها تسهيالت در قالب وجوه اداره شده براي سرمايه

  سازي با تصويب شوراي اقتصاد، اقدام نمايد. سازي و بنزين بهينه

  ـ وزارت نفت موظف است:129ماده 

ف، توسعه و توليد و با الف ـ در راستاي اعمال حق حاكميت و مالكيت بر منابع نفت و گاز و انجام وظايف قانوني خود ضمن ايجاد مديريت اكتشا
كارگيري نيروهاي متخصص الزم از طريق انتقال نيروي انساني موجود براي انجام وظايف مندرج در اين  تجهيز پست هاي سازماني، نسبت به به

  قانون و قوانين مرتبط اقدام نمايد.

تابعه وزارت نفت و شركت هاي صاحب صالحيت، با ب ـ براي فعاليت هاي اكتشاف، توسعه، استخراج و توليد نفت و گاز توسط شركت هاي 
برداري بدون حق مالكيت نسبت به نفت و گاز توليدي صادر و براساس طرح مصوب، بر عمليات اكتشاف،  اتخاذ ضوابط توليد صيانتي، پروانه بهره

  يمني و زيست محيطي نظارت نمايد.الذكر از نظر مقدار توليد و صيانت مخزن و معيارهاي سالمتي ـ ا توسعه و توليد شركت هاي فوق

هاي نفتي را  گيري ميزان توليد، فرآورش، انتقال، پااليش، توزيع و صادرات نفت خام و گاز طبيعي و فرآورده ج ـ سامانه يكپارچه كنترل و اندازه
  اندازي نمايد. حداكثر تا پايان سال دوم برنامه ايجاد و راه

اي ساالنه  %) از اعتبارات طرح هاي توسعه1درصد ( لمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل يكد ـ به منظور افزايش و ارتقاء توان ع
كارگيري آنها  دار نفت، گاز و پتروشيمي و به شركت هاي تابعه را در طول برنامه، جهت ايجاد ظرفيت (پتانسيل) جذب، توسعه فناوري هاي اولويت

سازي آنها و كاهش شدت انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش  ود و بوميدر صنايع مرتبط و ارتقاء فناوري هاي موج
  عملكرد اين بند را ساالنه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.
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، وزارت نفت موظف است طي سال اول %)1درصد ( ـ به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن كشور در طول برنامه به ميزان يك130ماده 
بندي مخازن به تفكيك نواحي خشكي و مناطق دريايي  برنامه، برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوري را با رعايت اولويت

  عمل آورد. تهيه و براي حسن اجراي آن اقدامات الزم را به

كشتي ها (بانكرينگ) و خدمات جانبي در خليج فارس و درياي  رساني به ايش خدمات سوختـ وزارت نفت مكلف است به منظور افز131ماده 
%) از طريق بخش غيردولتي، طرح جامع مربوط را تدوين و اجراء نمايد. وزارت نفت مجاز است 20درصد ( عمان به ميزان ساالنه حداقل بيست

  عمل آورد. حمايت الزم را از بخش غيردولتي در اين زمينه به

خيز و گازخيز و  سوم به استان هاي نفت %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يك2ـ دولت دو درصد (132ماده 
  هاي سنواتي اختصاص دهد. هاي عمراني در قالب بودجه دوسوم به شهرستان ها و مناطق كمترتوسعه يافته جهت اجراي برنامه

  برق

سازي توليد و افزايش راندمان نيروگاه ها، كاهش اتالف و توسعه توليد همزمان برق و  تنوع در عرضه انرژي كشور، بهينهـ به منظور 133ماده 
  حرارت، شركت توانير و شركت هاي وابسته و تابعه وزارت نيرو موظفند:

ال و دارائي هاي شركت هاي مذكور و با رعايت قانون الف ـ با استفاده از منابع حاصل از فروش نيروگاه هاي موجود يا در دست اجراء و ساير امو
) نسبت به پرداخت يارانه خريد برق از توليدكنندگان برق پراكنده با مقياس كوچك و 44وچهارم ( نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل

) مگاوات نيروگاه گازي به سيكل 12.000( هزار ظرفيت هاي توليد برق مشتركين از طريق عقد قراردادهاي بلندمدت و همچنين تبديل تا دوازده
  تركيبي اقدام نمايند.

تبصره ـ در صورت تمايل بخش هاي غيردولتي به تبديل نيروگاه هاي گازي موجود خود به سيكل تركيبي، شركت توانير و شركت هاي وابسته 
  شده به آنها اقدام نمايند. رداخت تسهيالت در قالب وجوه ادارهتوانند از محل منابع موضوع بند (الف) اين ماده نسبت به پ و تابعه وزارت نيرو مي

شود نسبت به انعقاد قراردادهاي بلندمدت خريد تضميني برق  ب ـ به شركت توانير و شركت هاي وابسته و تابعه وزارت نيرو اجازه داده مي
وصي و تعاوني اقدام نمايند. قيمت خريد برق اين نيروگاه ها هاي پاك با اولويت خريد از بخش هاي خص هاي نو و انرژي توليدي از منابع انرژي

هاي تبديل انرژي در بازار رقابتي شبكه سراسري بازار برق، با لحاظ متوسط ساالنه ارزش وارداتي يا صادراتي سوخت  عالوه بر هزينه
  سد.ر ها و ساير موارد به تصويب شوراي اقتصاد مي انتشار آالينده نشده، بازدهي، عدم مصرف

) منابع مورد نياز اين جزء را از محل 44و چهارم (  تبصره ـ وزارت نيرو مجاز است با رعايت قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل
الشركه خود و ساير شركت هاي تابعه و  منابع حاصل از فروش نيروگاه ها و ساير دارائي ها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم

  سته و بنگاه ها، تأمين و تمهيدات الزم را براي اين نيروگاه ها جهت استفاده در شبكه سراسري برق فراهم نمايد.واب

  ج ـ از توسعه نيروگاه هاي با مقياس كوچك توليد برق توسط بخش هاي خصوصي و تعاوني حمايت نمايد.

گذاري بخش  ) مگاوات از طريق سرمايه25.000هزار ( وپنج دي برق تا بيستد ـ وزارت نيرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزايش توان تولي
گذاري از  هاي عمومي، تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شركت هاي تابعه و يا به صورت روش هاي متداول سرمايه

  ) اقدام نمايد.BOTبرداري و انتقال ( ) و ساخت، بهرهBOOبرداري و تصرف ( جمله ساخت، بهره
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) مگاوات 10.000هزار ( ) مگاوات مذكور در اين بند، حداقل ده25.000هزار ( وپنج تبصره ـ سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني از ميزان بيست
  است.

متعلق به بخش اي  هـ ـ وزارت نيرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزيت) برق از نيروگاه هاي با سوخت غيريارانه
  هاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.

و ـ وزارت نيرو مكلف است در صورت نياز با حفظ مسؤوليت تأمين برق، به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي 
خريد برق اين نيروگاه ها  رسد، نسبت به صاد ميبرق از نيروگاه هاي خارج از مديريت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملي كه به تأييد شوراي اقت

  اقدام نمايد.

ز ـ چنانچه بخش خصوصي با سرمايه خود تلفات انرژي برق را در شبكه انتقال و توزيع كاهش دهد، وزارت نيرو موظف است نسبت به خريد 
  همان ميزان را صادر نمايد. اقدام و يا مجوز صادرات به رسد انرژي بازيافت شده با قيمت و شرايط در دوره زماني كه به تصويب شوراي اقتصاد مي

  نامه اجرائي مربوط به اين بند بايد ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير نيرو برسد. تبصره ـ آيين

رت مورد استفاده آنها بيش از ح ـ قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف ساالنه سوخت آنها بيش از دوهزار مترمكعب معادل نفت كوره و يا قد
رسد، با ارائه  دو مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها و ضوابط موضوع دستورالعمل هاي اين ماده، كه به تصويب شوراي اقتصاد مي

  يابد. فرصت مناسب افزايش مي

كنندگان در راستاي منطقي كردن و اصالح الگوي  جويي، تشويق و حمايت از مصرف ) به منظور اعمال صرفه08/04/1390ـ(اصالحي 134ماده 
شود  هاي نيرو، نفت و صنايع و معادن اجازه داده مي مصرف انرژي و برق، حفظ ذخاير انرژي كشور و حفاظت از محيط زيست به وزارتخانه

رسد نسبت به اعمال مشوق هاي مالي جهت رعايت  ملي كه حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي اقتصاد ميبراساس دستورالع
مصرف و با استاندارد باال اقدام نمايند. منابع مالي مورد نياز اجراي اين ماده از   سازي مصرف انرژي، توليد محصوالت كم الگوي مصرف و بهينه
هاي نفت، نيرو و صنايع و معادن و يا فروش  ها، منابع داخلي شركت هاي تابعه وزارتخانه راي قانون هدفمند كردن يارانهمحل وجوه حاصل از اج

الشركه وزارت نيرو و ساير شركت هاي تابعه و وابسته و بنگاه ها در  نيروگاه ها و ساير دارائي ها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم
  شود.  نواتي تأمين ميقالب بودجه س

باشند. وزارت  ) كليه محصوالت و تجهيزات انرژي بر وارداتي مشمول رعايت استاندارد اجباري مصوب مي08/04/1390ـ(اصالحي 1تبصره 
  رعايت مفاد اين ماده هستند.  بازرگاني و گمرك جمهوري اسالمي ايران موظف به

مندي قبلي، نسبت به  جويي در مصرف انرژي با حفظ و عدم كاهش ميزان بهره ود، براي صرفهش ـ به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي2تبصره 
جويي ناشي از كاهش مصرف به شرح قرارداد در  انعقاد قرارداد با بخش هاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه

   اخت است. قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمين و پرد
  رسد. وزيران مي هاي نيرو و نفت و معاونت به تصويب هيأت دستورالعمل اين تبصره با پيشنهاد وزارتخانه

  ـ وزارت نيرو مجاز است براي مديريت بار شبكه برق كشور در طول برنامه، مشتركين كشور را به كنتور هوشمند مجهز نمايد.3تبصره 

  هاي پاك انرژي

  ـ135ماده 
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اي توسط سازمان انرژي اتمي با همكاري وزارت كشور، وزارت امور خارجه، معاونت و ساير  ح جامع صيانت از نيروگاه هاي هستهالف ـ طر
  رسد. وزيران مي ربط حداكثر تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت دستگاه هاي ذي

  باشند. ه رعايت مفاد طرح جامع موضوع اين ماده ميتبصره ـ اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي ملزم ب

  اي براي توليد برق، دولت در طول برنامه اقدامات زير را انجام دهد: آميز از انرژي هسته ب ـ به منظور استفاده صلح

  اي تدوين برنامه بيست ساله توليد برق از انرژي هسته -1

  اي توسعه چرخه سوخت هستهاي و  يابي براي احداث نيروگاه هاي هسته مكان ـ  2

  اي هاي هسته گذاري داخلي و خارجي براي احداث نيروگاه ـ استفاده از روش هاي مختلف سرمايه3

  اي جهت ساخت نيروگاه در كشور گيري از صاحبان دانش فني سازنده نيروگاه هسته ـ همكاري و بهره4

  اي در داخل كشور هريزي براي تأمين سوخت مورد نياز نيروگاه هاي هست ـ برنامه 5

اي و به منظور تأمين و تهيه راديوداروها،  آميز هسته اي تحقيقاتي در كشور در راستاي اهداف صلح ريزي جهت احداث رآكتورهاي هسته ـ برنامه 6
  اي فعاليت هاي تحقيقاتي و كشاورزي هسته

  ر داخل كشوراي د هسته ـ تهيه برنامه جامع اكتشاف اورانيوم و تأمين مواد اوليه سوخت7

هاي وابسته به چرخه  ج ـ پرداخت حق پرتوكاري و اشعه فقط به كاركنان كاربر دستگاه يا چشمه توليدكننده اشعه، شاغل در معادن و كارخانه
رالعملي كه باشند، متناسب با دريافت اشعه در دوره اشتغال براساس دستو سوخت و فرآوري اورانيوم كه در معرض مستقيم اشعه و مواد پرتوزا مي

  گيرد. رسد، صورت مي توسط سازمان انرژي اتمي ايران پيشنهادشده و به تأييد معاونت مي

  وزيران و مقررات مرتبط انجام دهد. اي مصوب هيأت د ـ سازمان انرژي اتمي موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ايمني هسته

جايي، صدور سند و تغيير كاربري اراضي در محدوده ايمني نيروگاه ها و تأسيسات  ك، جابهـ هرگونه احداث مستحدثات جديد، تمل136ماده 
نحوه خريد و « اي به عنوان سكونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضي و امالك واقع در محدوده مذكور، براساس قانون  هسته

گردد. تملك و تصرف امالك مذكور پس از پرداخت  تأمين مي» اني و نظامي دولتهاي عمومي، عمر تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامه
  پذير است. نقدي بهاي آن به مالكان به قيمت كارشناسي امكان

اي  اي كشور كه توسط مركز نظام ايمني سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فناوري هسته تبصره ـ الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته
  االجراء است. شود، براي كليه دستگاه هاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، الزم پرتوي ابالغ مي و

ـ مقررات مالي، معامالتي و استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران و شركت هاي تابعه و دستگاه هاي وابسته در بخش فعاليت هاي 137ماده 
ون محاسبات عمومي كشور و قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي مجري خواهد تخصصي بدون الزام به رعايت قان

   بود. 
مصاديق امور تخصصي و غيرتخصصي و مقررات يادشده حاكم بر امور تخصصي بنا به پيشنهاد سازمان مذكور و تأييد معاونت و معاونت توسعه 
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   رسد.  صويب هيأت وزيران ميمديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به ت
  اجراي مقررات مذكور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

  آيد نبايد مغاير با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي باشد. ) به عمل مي136) و (135تبصره ـ اقداماتي كه در اجراي اين ماده و مواد (

به منظور كاهش انتشار گازهاي آالينده در چهارچوب ساز و كارهاي  ـ كليه سازمان ها و شركت هاي مشمول قانون برنامه كه138ماده 
شوند، مجاز به واگذاري يا فروش آن طي سال  )، موفق به اخذ گواهي كاهش انتشار ميCDMالمللي موجود، مانند ساز و كار توسعه پاك ( بين

هاي مربوط به اخذ  شود و هزينه ربط منظور مي ت ذي%) وجوه حاصله جزء درآمدهاي داخلي شرك70باشند. هفتاد درصد ( هاي برنامه مي
  شود. %) باقيمانده به خزانه كل كشور واريز مي30هاي مزبور از همين محل قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. سي درصد ( گواهي

رژي هاي پاك و افزايش سهم توليد ـ به منظور ايجاد زيرساخت هاي توليد تجهيزات نيروگاه هاي بادي و خورشيدي و توسعه كاربرد ان139ماده 
شده و يارانه سود  اين نوع انرژي ها در سبد توليد انرژي كشور، دولت مجاز است با حمايت از بخش هاي خصوصي و تعاوني از طريق وجوه اداره

  فراهم سازد. تسهيالت، زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي در طول برنامه متناسب با تحقق توليد را
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  21/1/١٣٩٠مصوبی مصرف انرژ یقانون اصالح الگو
  

    فيتعار و اتيكل: اول فصل
 از ،ياجتماع رفاه و يمل ديتول سطح از كاستن بدون كه يا گونه به شود، يم مصرف و وارد د،يتول كشور در كه ييهايانرژ انواع كاربرد ـ1ماده

 كمك بهتر، يبردار بهره ،يانرژ از ياقتصاد استفاده ،يور بهره و يبازده شيافزا و دينما يريجلوگ مصرف انيپا تا ديتول نقطه از يانرژ اتالف
   . گردد يم يساز نهيبه و تيريمد قانون نيا براساس شود، باعث را ستيز طيمح از حفاظت و داريپا توسعه به

    : شود يم  برده كار به ريز مشروح يمعان در رفته كار به اصطالحات قانون نيا در ـ2ماده
.گردد يانرژ يكل يبازده شيافزا باعث كه يطور به ،يانرژ كننده مصرف يها سامانه در ياتالف يهايانرژ از يريگ بهره: يانرژ افتيباز ـ الف

    
 يكاال هر در يانرژ بازده اي و مصرف مقدار ليقب از يفن مشخصات و ارهايمع به مربوط اطالعات يحاو صفحه: يانرژ مصرف برچسب ـ ب
    . باشد كاالها يرو بر نصب قابل كه است مصوب يارهايمع با آن سهيمقا و بر يانرژ
 مختلف يبخشها در كه يانرژ كننده ليتبد اي يانرژ يحاملها كننده مصرف يكاالها و آالت نيماش ل،يوسا: يانرژ كننده مصرف زاتيتجه ـ پ
    . شود يم استفاده آنها رينظا و يعموم نقل و حمل ،يخانگ ،يتجار ،يكشاورز صنعت، از اعم
 يها شبكه يعيطب گاز فشار تفاوت از حاصل يانرژ از و شود يم نصب فشارشكن يجا به كه است يزاتيتجه: يانبساط يها نيتورب ـ ت

    . كند يم برق به ليتبد را آن و استفاده يگازرسان
 شده افتيباز ،يكيالكتر اي يكيمكان يانرژ به سوخت ليتبد از يناش يحرارت تلفات آن در كه يا ژهيو يفناور: حرارت و برق همزمان ديتول ـ ث
 يا مالحظه قابل مقدار به سامانه كل يبازده آن اثر در و رسد يم يعموم و يكشاورز ،يمسكون ،يتجار ،يصنعت مراكز يحرارت مصرف به و

   . ابدي يم شيافزا
 مصرف محل در حرارت و برق همزمان كوچك، اسيمق يمولدها توسعه به باتوجه آن در كه يروش: حرارت و برق پراكنده همزمان ديتول ـ ج
    . رسد يم مصرف به شده ديتول حرارت انتقال، به ازين بدون و شود يم ديتول
 ،يعيگازطب ،ينفت يها فرآورده خام، نفت مانند آنها يها فرآورده اي يليرفسيغ و يليفس از اعم يعيطب عناصر و مواد: يانرژ يحاملها ـ چ

 يصورتها به آنها در نهفته يانرژ از ،يخاص اتيعمل انجام با توان يم و دارند ييزا يانرژ تيقابل كه يانرژ شونده ديتجد منابع و سنگ زغال
   . نمود استفاده مختلف

. ابدي رييتغ نهيبه صورت به نقل و حمل وهيش كه ينحو به كاال حمل و مسافر ييجا جابه مختلف يها سامانه اتصال: يبيترك نقل و حمل ـ ح
   

 آنها يريكارگ به كه نقل و حمل يرساختهايز و هينقل ليوسا در ياطالعات و يمخابرات ،يكيالكترون شرفتهيپ يهايفناور: هوشمند نقل و حمل ـ خ
    . گردد يم يكيتراف تراكم كاهش و آمد و رفت در ليتسه ،يور بهره ،يمنيا شيافزا موجب

 افتيباز و يبردار بهره ،ينگهدار اجراء، ساخت، يها سامانه يطراح ،يابي مكان خاص ضوابط كه شود يم اطالق يساختمان به: سبز ساختمان ـ د
   . شود يم تيرعا يرامونيپ طيمح با تعامل و عتيطب به كمتر هرچه يرسان بيآس منظور به آن در
    . است يانرژ تيريمد مقررات مشمول كه يصنعت يواحد و ساختمان: هدف يصنعت واحد و ساختمان ـ ذ
 ليتبد مصرف، ،يانرژ آن در كه است آن مانند و يصنعت ،يخدمات ،يديتول يندهايفرآ و زاتيتجه از يا مجموعه: يانرژ كننده مصرف سامانه رـ
   . شود يم منتقل اي و
 مشمول يا هسته سوخت. چوب زغال و سنگ زغال ،يعيطب گاز و ينفت يها فرآورده خام، نفت مانند دارند؛ احتراق تيقابل كه يمواد: سوخت زـ
    .ستين فيتعر نيا

 در يانرژ مصرف اريمع يريگ اندازه و يبررس به موظف كه شده تيصالح دييتأ و يمهندس خدمات نوع از يشركت: يانرژ يفن يبازرس شركت ژـ
    . است مربوطه ياستانداردها در شده نييتع يارهايمع با آن قيتطب و يصنعت يواحدها

 بهبود با مرتبط يها پروژه ،يانرژ كننده مصرف يبخشها هيكل در كه است يمهندس و يخدمات نوع از يشركت: يانرژ خدمات شركت ـ س
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 بر را پروژه مخاطرات تمام ،يانرژ ييكارآ از يمشخص سطح حصول نيتضم با شركت نيا. كند يم يمال نيتأم و اجراء ،يطراح را يانرژ ييكارآ
   . كند يم نيتأم يانرژ ييجو صرفه محل از را خود سود و نهيهز و رديگ يم عهده
 كه است يصنعت واحد كي يندهايفرآ و ها سامانه و واحدها يانرژ ييجو صرفه نحوه و زانيم از يگزارش فرم: يانرژ ييجو صرفه شناسنامه ـ ش

    . شد خواهد مشخص ها نامه نييآ و ها بخشنامه طبق آن اقالم و موارد
 به نسبت باالتر يتيفيك رندهيبرگ در كه است يانرژ مصرف به مربوط يفن مشخصات مجموعه: يانرژ مصرف تيريمد برتر ضوابط ـ ص

 طبق بر يانرژ مصرف يفن مشخصات و ارهايمع در ژهيو يقهايتشو اعمال يبرا شده نييتع حد به نسبت كمتر مصرف متضمن و استاندارد
    . باشد يانرژ مصرف استاندارد يقانون ضوابط به مربوط يها نامه نييآ

 ات،يعمل نيا يط و منجر يمشخص خدمات ارائه اي و كاال كي ليتبد اي ديتول به كه است ياتيعمل مجموعه: يانرژ كننده مصرف نديفرآ ـ ض
    .گردد مصرف يانرژ يحاملها

    .شود يم نييتع رانيوز أتيه توسط ساله هر كه يمتيق: برق يا ارانهيريغ متيق ـ ط
    . است فارس جيخل در ينفت يها فرآورده عرضه يبها معادل يمتيق: ينفت يها فرآورده يا ارانهيريغ متيق ـ ظ
   . است گاز يصادرات هيپا يبها معادل يمتيق: گاز يا ارانهيريغ متيق ـ ع
 و يانرژ كنندگان مصرف فروشندگان، دكنندگان،يتول شامل يردولتيغ و يدولت يبخشها يحقوق و يقيحق اشخاص هيكل: يانرژ كاربران ـ غ

    .بگذارند ريتأث آن بر اي و باشند يانرژ يحاملها ميمستق دكنندهيتول اي كننده مصرف كه نيا از اعم بر يانرژ يندهايفرآ و زاتيتجه
 و يشيگرما يازهاين كه يطور به يانرژ ليتبد يمركز منبع كي از يبرودت و يحرارت يانرژ عيتوز: يا هيناح شيسرما و شيگرما ـ ف

    .شود نيتأم هيناح كي در يشيسرما
 انتقال اي مصرف اوج يزمان محدوده در يانرژ مصرف كاهش به منجر كه يتيريمد و يمهندس يتهايفعال و مطالعات مجموعه: بار تيريمد ـ ق
    .كند يم هموار را بار يمنحن و شود يم فصول اي ساعات ريسا به آن عيتوز و

    .شود ديتول خدمات و محصول اي هيثانو يانرژ كه نيا يبرا يانرژ كاربرد: يانرژ مصرف ـ ك
 اقتصاد كل يبرا واژه نيا و شود يم مصرف آن ياقتصاد ارزش و ديتول واحد كي ازاء به كه است يانرژ از يزانيم: يانرژ ژهيو مصرف ـ گ

   . رود يم كار به آن اجزاء اي و بخش كي كشور،
 يها سامانه و ندهايفرآ زات،يتجه هيكل در يفن يهايژگيو ريسا و يانرژ ژهيو مصرف و بازده مصرف، استاندارد: يفن مشخصات و ارهايمع ـ ل

    .است مرتبط يانرژ مصرف با ينحو به كه بر يانرژ
 ،يانرژ يحاملها مصرف محل و زانيم و نحوه يابيارز و شناخت به منجر كه ياقتصاد و يفن يتهايفعال و مطالعات مجموعه: يانرژ يزيمم ـ م

 در يانرژ تيريمد اعمال يروشها و يانرژ يحاملها مصرف يبازده سطح ارتقاء وهيش ارائه موجب و شود يم آن در مؤثر عوامل و يانرژ تلفات
   . گردد يم ساختمانها و يصنعت يندهايفرآ زات،يتجه آالت، نيماش ها، كارخانه

 ثبت ،يانرژ يحاملها مصرف نحوه و زانيم شناخت شامل ياتيعمل مجموعه كه است يصنعت مؤسسات در يواحد: يانرژ تيريمد واحد ـ ن
    . دارد عهده بر را يانرژ نهيبه كاربرد جهت الزم يراهكارها ياجرا و نييتع و مربوط اطالعات
 ماده نيا »ع «و »ظ « ،»ط «يبندها موضوع يمتهايق كاهش اي و شيافزا تابع گاز و ينفت يها فرآورده برق، يا ارانهيريغ متيق ـ تبصره
  .است

 
    ياساس يها يمش خط و استهايس: دوم فصل
 وزراء از متشكل يكارگروه توسط يانرژ ديتول و  مصرف يها حوزه از كدام هر مورد در ياساس يها يمش خط يبازنگر و اصالح ن،ييتع ـ3ماده

    . شود يم انجام جمهور سيرئ يراهبرد نظارت و يزير برنامه معاون و نفت و روين
 اعتبارات نيتأم قيازطر ديجد يها يفناور درباره توسعه و قيتحق نظام ارتقاء يبرا قيتشو و تيحما منظور به مناسب ياجرائ يراهكارها ـ4ماده
 أتيه بيتصو به و نيتدو يسنوات بودجه قالب در روين و نفت يها وزارتخانه توسط ،يساز يتجار و نمونه ساخت مرحله تا ازيموردن يقاتيتحق
   . رسد يم رانيوز
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    التيتشك و ساختار: سوم فصل
 يعال يشورا برعهده فقط يانرژ يحاملها انواع مصرف و ديتول يساز نهيبه و نو يهايانرژ جمله از كشور يانرژ بخش در ياستگذاريس ـ 5ماده
    .است يانرژ

 و شورا جلسات در يانرژ يتقاضا و عرضه يطرفها منظم حضور امكان كه شود اصالح يا گونه به ديبا يانرژ يعال يشورا ساختار ـ تبصره
   . شود فراهم يانرژ بخش در آنها مشترك ياستگذاريس

 در يانرژ مصرف و عرضه يبرا يتخصص حوزه ازيموردن يهايفناور هيكل موظفند معادن و عيصنا و يكشاورز نفت، رو،ين يها وزارتخانه ـ 6ماده
 و سازندگان توسط يريكارگ به يبرا آنها بهبود و يطراح امكان و كنند ديتمه و ييشناسا خود يتخصص طهيح در را ندهيآ سال ستيب

    .ندينما فراهم را يداخل دكنندگانيتول
 برنامه قانون درچهارچوب قانون، نيا) 4(ماده موضوع توسعه و قيتحق نظام ارتقاء يبرا يداخل الزم التيتشك اي سازمانها اصالح ـ7ماده

 بيتصو به قانون نيا بيتصو از پس ماه شش حداكثر روين و نفت يها وزارتخانه مشترك شنهاديپ به يكشور خدمات تيريمد قانون و پنجساله
   . رسد يم رانيوز أتيه

 شتريب چه هر استفاده و يور بهره ارتقاء جهت يكشور خدمات تيريمد قانون و پنجساله برنامه قانون چهارچوب در تواند يم روين وزارت ـ 8ماده
 روين وزارت توسط سازمان نيا فيوظا و اساسنامه. دينما اقدام مستقل يحقوق تيشخص با سازمان كي سيتأس به نسبت ر،يدپذيتجد منابع از
 وزارت. گردد يم ارائه ياسالم يشورا مجلس به بيتصو جهت رانيوز أتيه دييتأ با قانون نيا بيتصو از پس ماه شش حداكثر و شود يم هيته
   . دهد انتقال ديجد سازمان به خود مجموعه ريز يسازمانها از را مذكور امور به مربوط بودجه يفهايرد تواند يم روين

 مصرف، مختلف يبخشها در سوخت مصرف يساز نهيبه با مرتبط ياستهايس ياجرا و تقاضا تيريمد منظور به است؛ مكلف نفت وزارت ـ9ماده
 ،يانرژ يتقاضا از يناش درازمدت يها نهيهز كاهش مصرف، مختلف يبخشها در يانرژ ليتبد نينو يهايفناور انواع كاربرد توسعه به كمك
 يريكارگ به توسعه با همراه يانرژ يحاملها ياقتصاد ينيگزيجا ،يانرژ مصرف يساز نهيبه با مرتبط يدستورالعملها و ضوابط ارها،يمع نيتدو
 بيتصو يبرا و هيته را سوخت مصرف يساز نهيبه شركت فيوظا و اساسنامه اصالح شنهاديپ ريدپذيتجد يهايانرژ و يانرژ يمحل يتهايظرف
    .دهد ارائه رانيوز أتيه به
  

    بر يانرژ زاتيتجه و ندهايفرآ ن،يمشترك يانرژ مصرف استاندارد و اريمع: چهارم فصل
 و مرتبط يها وزارتخانه يهمكار با موظفند ها ارانهي هدفمندكردن قانون و ساالنه بودجه قانون چهارچوب در روين و نفت يها وزارتخانه ـ10ماده

 صنعت، يبخشها در استفاده مورد يتكنولوژ ،يمصرف عادات و فرهنگ ،يمياقل طيشرا به توجه و رانيا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مؤسسه
 عيصنا ازجمله( عيصنا يانرژ ژهيو مصرف و يعموم ،يتجار ،يخانگ يبخشها يبرا را يانرژ يحاملها ماهانه مصرف يالگو يكشاورز و معدن
   . برسانند رانيوز أتيه بيتصو به و كرده نييتع را آب پمپاژ و يكشاورز ،يمعدن عيصنا معادن، ،)روين و نفت

 از خارج نيمشترك يضيتبع نرخ محل از ها ارانهي هدفمندكردن قانون چهارچوب در الگو داخل مصارف يبرا شده درنظرگرفته ارانهي ـ تبصره
   . شود يم جبران الگو
 ،يكشاورز و يمعدن ،يصنعت يندهايفرآ و بر يانرژ آالت نيماش و زاتيتجه يانرژ ياجبار استاندارد و يفن مشخصات و ارهايمع ـ11ماده

 باشند آن تيرعا به ملزم مذكور موارد واردكنندگان و دكنندگانيتول كه يبيترت به برق و يمصرف يسوختها انواع تيفيك استاندارد نيهمچن
 و استاندارد مؤسسه جمهور، سيرئ يراهبرد نظارت و يزير برنامه معاونت رو،ين نفت، يها وزارتخانه ندگانينما از متشكل يگروه كار توسط
   . رسد يم رانيوز أتيه بيتصو به و شود يم نيتدو ربط يذ يها وزارتخانه و ستيز طيمح حفاظت سازمان و رانيا يصنعت قاتيتحق

.تبصره ـ مسؤوليت كارگروه موضوع اين ماده در زمينه سوخت و احتراق، با وزارت نفت و در زمينه انرژي الكتريكي با وزارت نيرو است
    

 و استانداردها ياجرا يبرا ازين مورد داتيتمه ينيب شيپ و الزم اقدامات هيكل است موظف رانيا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مؤسسه ـ12ماده
 نهيزم در نفت وزارت و حرارت و برق نهيزم در روين وزارت يهمكار با را يبرق بر يانرژ ليوسا و زاتيتجه يانرژ مصرف برچسب يارهايمع

    .دهد انجام سوخت
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 و استاندارد مؤسسه يسو از شده ابالغ يفن مشخصات و ارهايمع يمبنا بر موظفند بر، يانرژ زاتيتجه واردكنندگان و دكنندگانيتول هيكل ـ13ماده
 يانرژ زاتيتجه فروش و عيتوز. ندينما اقدام آن يبند بسته و كاال يرو بر يانرژ مصرف برچسب نصب و هيته به نسبت رانيا يصنعت قاتيتحق
 فروشندگان و كنندگان عيتوز با برخورد و نظارت به موظف يبازرگان وزارت و استاندارد مؤسسه. است ممنوع يانرژ مصرف برچسب فاقد بر

    . بود خواهند قانون مطابق متخلف
 كمتر، يطيمح ستيز يآلودگ و يانرژ مصرف با يندهايفرآ و ها مجموعه زات،يتجه از استفاده به كنندگان، مصرف بيترغ منظور به ـ14ماده
 يمال يمشوقها ،يسنوات بودجه حيلوا در شده ينيب شيپ اعتبارات زين و قانون نيا) 73(ماده يمال منابع محل از موارد نيا كنندگان مصرف يبرا

 شود يم هيته روين و نفت يها وزارتخانه توسط قانون نيا بيتصو از پس ماه شش ظرف حداكثر ماده نيا ياجرائ نامه نييآ. شود يم گرفته درنظر
  . رسد يم رانيوز أتيه بيتصو به و

 موظفند يانتظام و ينظام يروهاين نيهمچن و يدولت يصنعت يواحدها و شركتها مؤسسات، نهادها، ،ياجرائ يدستگاهها هيكل ـ15ماده
 توسط ماده نيا ياجرائ نامه نييآ. ندينما يداريخر يبر يانرژ سطوح مصرف يالگو نيبهتر براساس را خود ازين مورد آالت نيماش و زاتيتجه
 و يصنعت و يديتول يمهندس و يفن توان از استفاده حداكثر قانون تيرعا با قانون نيا) 5(ماده ليذ تبصره تيرعا ضمن يانرژ يعال يشورا
 هيكل. رسد يم رانيوز أتيه بيتصو به و هيته 12/12/1375 مصوب خدمات صدور منظور به التيتسه جاديا و ها پروژه ياجرا در كشور ياجرائ

   . ندينما نظارت ماده نيا اجراء حسن به نسبت موظفند ربط يذ يدستگاهها و ها وزارتخانه
 و يطيمح ستيز نيمواز تيرعا و يفن مشخصات و ارهايمع تيرعا به منوط عيصنا توسعه و يبازساز يبرا اعتبار هرگونه صيتخص ـ16ماده
    . است رانيا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مؤسسه از الزم مجوز أخذ از پس
 امور رو،ين نفت، يها وزارتخانه مشترك شنهاديپ به بنا است موظف رانيوز أتيه ،يانرژ خدمات يشركتها از تيحما منظور به ـ17ماده

 و ليتشك يبرا يكاف زهيانگ كه يقيطر به را الزم يها نامه نييآ جمهور، سيرئ يراهبرد نظارت و يزير برنامه معاونت و ييدارا و ياقتصاد
. برساند بيتصو به قانون نيا بيتصو از پس ماه شش ظرف حداكثر د،يآ وجود به كشور در آنها به مربوط خدمات و شركتها گونه نيا توسعه
 خدمات قانون) 4(ماده موضوع ياجرائ يدستگاهها نيهمچن. شد خواهد نيتأم قانون نيا) 73(ماده محل از ماده نيا ياجرا يبرا يمال منابع
 ياعتبار منابع محل از و ندينما تعهد جاديا حاصله، يها ييجو صرفه محل از يانرژ ييجو صرفه يقراردادها انعقاد يبرا توانند يم يكشور
  .كنند اقدام حاصله يها ييجو صرفه و) 73(ماده

    
    يشهرساز و ساختمان بخش در يانرژ كنندگان مصرف: پنجم فصل
 يانرژ مصرف ييجو صرفه يها نامـه نييآ است موظف يشهرساز و مسكن وزارت ساختمان، كنترل و يمهندس نظام قانون ياجرا در ـ18ماده
 رو،ين نفت، يها وزارتخانه يهمكار با مذكور يالگو بر منطبق را يشهرساز نيهمچن و سبز ساختمان يسو به يريگ جهت با را ساختمانها در

  . برساند رانيوز أتيه بيتصو به و هيته قانون نيا بيتصو از بعد سال كي ظرف جمهور سيرئ يراهبرد نظارت و يزير برنامه معاونت و كشور
 يا گونه به قانون نيا بيتصو از پس ماه شش ظرف حداكثر سبز ساختمان يانرژ مصرف يفن مشخصات و ارهايمع شامل ياجرائ يها نامه نييآ

 يهايانرژ حد نيكمتر به ازين و يآلودگ كاهش جمله از ستيز طيمح و يانرژ تيريمد دگاهيد از ساخت و يطراح در خاص ضوابط يتمام كه
    .رسد يم رانيوز أتيه بيتصو به و هيته قانون نيا) 11(ماده موضوع كارگروه در باشد، شده لحاظ آنها در ريدناپذيتجد

 يشهرساز و مسكن و روين نفت، يها وزارتخانه مشترك شنهاديپ به ساختمان مترمربع هر ازاء به يعيگازطب و برق مصرف يالگو ـ تبصره
 خواهد متيق شيافزا%) 100(صددرصد حداكثر مشمول مصرف يالگو بر مازاد يعيگازطب و برق مصارف. رسد يم يانرژ يعال يشورا بيتصو به
 بودجه قانون و ها ارانهي هدفمندكردن قانون براساس و زيوار كشور كل يدار خزانه نزد يعموم درآمد حساب به شده أخذ ياضاف وجوه. شد

    .شود يم نهيهز قانون نيا) 73(ماده در مقرر بيترت به و ساالنه
) 18(ماده موضوع يها نامه نييآ و مقررات ضوابط، تيرعا به منوط مربوط، مراجع ريسا اي و هايشهـردار توسط كار انيپا يگواه صـدور ـ19ماده

   . است قانون نيا
 انواع مصرف يبرا الزم يكنترل يها سامانه هيتعب با قانون نيا بيتصو از پس سال پنج ظرف موظفند يعموم و يدولت مؤسسات هيكل ـ20ماده

   . ندينما اقدام قانون نيا) 18(ماده موضوع يها نامه نييآ با مطابق خود يادار يساختمانها در يانرژ يحاملها
 يساختمانها در يانرژ تيريمد سامانه كنترل و اجراء منظور به يانرژ يزيمم انجام به موظفند يعموم و ياجرائ يدستگاهها هيكل ـ21ماده
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    .ندينما اقدام خود كاركنان آموزش و مربوطه
 ياستانداردها نيتدو و هيته به نسبت است موظف يشهرساز و مسكن وزارت يهمكار با رانيا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مؤسسه ـ22ماده

    .برساند قانون نيا) 11(ماده موضوع كارگروه بيتصو به و دينما اقدام ساختمان، يبر يانرژ با مرتبط اقالم تياولو با يساختمان مصالح
   . دينما اقدام آن ياجرا حسن بر نظارت و استانداردها نيا ابالغ به نسبت است مكلف رانيا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مؤسسه

 قانون) 34(ماده موضوع يحقوق و يقيحق اشخاص ريسا و ساختمان ياجرا بر نظارت و كنترل و پروانه صدور مراجع ريسا و هايشهردار ـ23ماده
 مؤسسات و ياجرائ يدستگاهها و دارند برعهده را قانون از فصل نيا ياجرا تيمسؤول 22/12/1374 مصوب ساختمان كنترل و يمهندس نظام

 ياجرائ يها دستگاه عملكرد از ينظارت گزارش سال هر يشهرساز و مسكن وزارت. بود خواهند نهيزم نيا در يهمكار به موظف ربط يذ
   .كرد خواهد ميتقد ياسالم يشورا مجلس و رانيوز أتيه به را ربط يذ
   

    عيصنا در يانرژ كنندگان مصرف: ششم فصل
) مانديد( يتقاضا و آن معادل عيما سوخت اي و گاز مكعب متر ونيليم پنج از شيب سوخت ساالنه مصرف با يانرژ كنندگان مصرف هيكل ـ24ماده

 اي و يخصوص بخش امكانات از استفاده اي ييجو صرفه قيطر از يانرژ تيريمد واحد جاديا با موظفند مگاوات كي از شيب يكيالكتر قدرت
 مصرف يساز نهيبه جهت الزم يراهكارها ياجرا و يانرژ مصرف يساز نهيبه و يانرژ يزيمم انجام به نسبت يدولت التيتشك گسترش بدون
   . ندينما اقدام قانون نيا) 11(ماده موضوع يارهايمع به يابيدست منظور به يانرژ
 مشمول يصنعت يواحدها ران،يا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مؤسسه از گزارش افتيدر از پس مكلفند روين و نفت يها وزارتخانه ـ25ماده

 ابالغ و نيتدو كه يصورت در. ندينما مهيجر) 26(ماده مطابق ستندين استاندارد در شده نييتع يارهايمع حد در كه را ياجبار استاندارد مقررات
 مشاوران قيطر از اي و رأساً توانند يم روين و نفت يها وزارتخانه افتد، قيتعو به رانيا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مؤسسه توسط استانداردها

 يتهايفعال نحوه بر نظارت يبرا را يبازرسان مصوب، ياستانداردها در مندرج گريد يروشها اي يتصادف يريگ نمونه براساس قرارداد طرف
    . ندينما اعزام قانون نيا) 24(ماده موضوع يصنعت يواحدها به ييراهنما و مشاوره ارائه و يانرژ يواحدها
 روين نفت، يها وزارتخانه صيتشخ با يانرژ مصرف ياستانداردها و يفن مشخصات و ارهايمع تيرعا عدم صورت در يصنعت يواحدها ـ26ماده

 مهيجر يانرژ يحاملها فروش متيق از يدرصد صورت به يفن و يمياقل طيشرا براساس مصرف يالگو اصالح شروع سال از ومعادن، عيصنا و
 صنعت بخش يساز نهيبه يراهكارها ياجرا در و زشدهيوار كشور كل يدار خزانه نزد يعموم درآمد حساب به شده أخذ وجوه. شد خواهند
  . شد خواهد نهيهز قانون نيا موضوع

 أتيه بيتصو به ساالنه بودجه قانون و ها ارانهي هدفمندكردن قانون چهارچوب در آن مصرف نحوه و ها مهيجر أخذ جهت مربوطه نامه نييآ
   . رسد يم رانيوز

 ليقب از يكيالكتر يانرژ ديتول يها سامانه ياجرا امكان و روين وزارت برق شبكه به يدسترس كه ييواحدها و مؤسسات ع،يصنا هيكل ـ27ماده
 ند،ينما اقدام روين وزارت ياستانداردها با مطابق برق، ديتول به چنانچه دارند، را مستقل واحد اي و يانبساط نيتورب حرارت، و برق همزمان ديتول

. است قانون نيا) 44(ماده موضوع مصوب ضوابط اساس بر آنان از يديتول مازاد برق ديخر به موظف برق يشركتها قيطر روازين وزارت
   

  
    يكشاورز در يانرژ كنندگان مصرف: هفتم فصل
 يصنعت قاتيتحق و استاندارد مؤسسه و ستيز طيمح سازمان ،يجهادكشاورز وزارت يهمكار با موظفند نفت و روين يها وزارتخانه ـ28ماده

 به توجه با و آب مجاز استحصال ،يمياقل طيشرا حسب بر را يباغ و يزراع ركشتيز سطح واحد هر يبرا يانرژ مصرف استاندارد و اريمع رانيا
 يكشاورز بخش در يانرژ كنندگان مصرف. ندينما نيتدو ياريآب نينو يروشها و آب استحصال پربازده يها وهيش از استفاده با و محصول نوع
 يانرژ يحاملها متيق برابر دو تا روين و نفت يها وزارتخانه صيتشخ با را يانرژ انواع متيق ند،يننما تيرعا را فوق استاندارد و اريمع كه
 مصرف يساز نهيبه يراهكارها ياجرا در و شود يم زيوار كشور كل يدار خزانه نزد يعموم درآمد حساب به آزاد متيق بر مازاد مبالغ. پردازند يم

   . گردد يم نهيهز فصل نيا مواد موضوع يكشاورز بخش در يانرژ
    .رسد يم رانيوز أتيه بيتصو به ساالنه بودجه قانون و ها ارانهي هدفمندكردن قانون چهارچوب در ماده نيا ياجرائ نامه نييآ
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 يكشاورز ينهايماش و آب يپمپها از%) 20(درصد ستيب حداقل ساالنه موظفند معادن و عيصنا و يكشاورز جهاد يها وزارتخانه ـ29ماده
 نهيبه و استاندارد يانرژ مصرف با ديجد ينهايماش و آب يپمپها نيتأم به نسبت همان به و خارج رده از را پرمصرف و فرسوده يخودكشش

   . شود يم نيتأم و ينيب شيپ ساالنه بودجه در ماده نيا ياجرا جهت الزم منابع. ندينما اقدام
 اصالح به نسبت توسعه پنجم پنجساله برنامه انيپا تا است موظف يكشاورز جهاد وزارت يهماهنگ با معادن و عيصنا وزارت ـ30ماده
 سوخت مصرف يفن مشخصات و ارهايمع با مطابق ديجد يهايفناور از يريگ ه بهر با داخل ديتول يكشاورز بر يانرژ زاتيتجه و آالت نيماش

 يواردات يكشاورز آالت نيماش و زاتيتجه هيكل يبرا مذكور استاندارد تيرعا به موظف يبازرگان وزارت. دينما اقدام قانون نيا) 11(ماده موضوع
    .است

  
    نقل و حمل: هشتم فصل
 از يرضروريغ يهايكاربر انتقال ،ياجتماع و ياقتصاد يهيتوج مطالعات انجام ضمن است موظف يشهرساز و مسكن وزارت ـ31ماده
 مراكز ،يشهر توسعه يطرحها هيته در نيهمچن و دينما لحاظ يا منطقه و يا هيناح يطرحها در و يريگيپ را كوچكتر يشهرها به شهرها كالن
   . ابدي كاهش يشهر پرتراكم مناطق در سوخت مصرف و كيتراف حجم كه كند ييجانما ينحو به را تيجمع جذب عمده
 و نيمراجع شد و آمد نحوه و يكيتراف مالحظات خود، تيمسؤول حوزه يها برنامه و طرحها هيته در موظفند ياجرائ يدستگاهها يتمام ـ1تبصره

   . دهند صورت سوخت مصرف كاهش و آمد و رفت ليتسه منظور به را الزم اقدامات و داده قرار مدنظر را كاركنان
 يا منطقه مراكز جاديا به نسبت نقل و حمل جامع طرح چهارچوب در موظفند هايشهردار و شهر ياسالم يشوراها كشور، وزارت ـ2تبصره
    . ندينما اقدام ستيز طيمح حفظ و سوخت مصرف كاهش سفر، كاهش هدف با يشهر خدمات

 نيتأم ،يشهر كيتراف بر يشهر مهم يسازها و ساخت امديپ ،يشهر جامع يطرحها هيته در است موظف يشهرساز و مسكن وزارت ـ32ماده
    . دينما لحاظ را شهرها كالن و بزرگ يشهرها در) نگيپارك(توقفگاه
 مهندسان از و اقدام الزم نامه نييآ هيته به نسبت ساختمان يمهندس نظام سازمان يهمكار با است موظف يشهرساز و مسكن وزارت ـ تبصره
    . دينما استفاده نظارت و يطراح ،يبررس امور انجام جهت اشتغال پروانه يدارا كيتراف
.ندينما اقدام كشور يشهرها در سواران دوچرخه و ادهيپ عابران مرور و عبور ليتسه و معابر يسامانده به نسبت موظفند هايشهردار ـ33ماده

    
 نيا) 11(ماده موضوع يفن مشخصات و ارهايمع واجد يخودروها يريگ كار  به و ديخر به نسبت فقط موظفند ياجرائ يدستگاهها هيكل ـ34ماده

   . ندينما اقدام قانون،
 مجوز صدور هنگام در 1358 مصوب زائد يلهاياتومب فروش و يدولت يلهاياتومب از استفاده نحوه يقانون حهيال) 2( ماده ونيسيكم ـ1تبصره
  . است حكم نيا ياجرا به موظف يگذار شماره
    . شوند يم يمستثن ماده نيا شمول از رانيوز أتيه صيتشخ با دارند خاص يخودروها به ازين كه ييدستگاهها ـ2تبصره
 يفن مشخصات و ارهايمع واجد يعموم يخودروها يريكارگ به با ربط يذ يسازمانها و دستگاهها يهمكار با است موظف كشور وزارت ـ35ماده

  . دينما خارج رده از را فوق يارهايمع فاقد يخودروها قانون، نيا) 11(ماده موضوع
  . است يگذار شماره قابل فوق، طيشرا تيرعا صورت در فقط يعموم يخودروها ـ1تبصره
 تيفعال يبرا يصنف يمجوزها ارائه جهت الزم طيشرا شهر ياسالم يشوراها و هايشهردار يهمكار با است موظف يبازرگان وزارت ـ2تبصره

   . دينما فراهم را ماده نيا موضوع يخودروها به فروش از پس خدمات دهنده ارائه يكارگاهها
 و عرضه د،يتول توسعه جهت نظارت و يهمكار به نسبت سوخت، مصرف ييكارآ ارتقاء منظور به است موظف معادن و عيصنا وزارت ـ36ماده

 مشخصات و ارهايمع و ايدن روز ياستانداردها با مطابق مسافر، و بار يعموم يخودروها تياولو با سبك يزليد يخودروها فروش از پس خدمات
  . دينما اقدام قانون نيا) 11(ماده موضوع يفن

 جمهور سيرئ يراهبرد نظارت و يزير برنامه معاونت و يترابر و  راه و يجهادكشاورز و كشور ،يشهرساز و مسكن يها وزارتخانه ـ37ماده
 يواگذار و نيتأم در و ندينما يهمكار نفت وزارت رمجموعهيز يشركتها با فشرده، يعيطب گاز عرضه ديجد يگاههايجا يابي مكان در موظفند

 يعال يشورا سيتأس قانون) 5(ماده ونيسيكم. كنند اقدام يردولتيغ بخش به مذكور يگاههايجا احداث يبرا الزم يمجوزها اعطاء و نيزم
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 دهند رييتغ را يكاربر آن چهارچوب در باشد، موجود يجامع طرح كه يدرصورت مكلفند ربط يذ يونهايسيكم گريد و رانيا يمعمار و يشهرساز
    .ندينما صادر را الزم يمجوزها و

 جاديا در يهمكار جهت نفت، وزارت رمجموعهيز يشركتها يهماهنگ با است موظف يا جاده نقل و حمل و يراهدار سازمان ـ38ماده
    . دينما اقدام يراه نيب يرفاه خدمات يها مجتمع در يعيطب گاز سوخت عرضه يگاههايجا

 به اتصال و انشعابات نيتأم به مورد حسب موظفند نفت و يشهرساز و مسكن ،يكشاورز جهاد ،يترابر و راه رو،ين يها وزارتخانه ـ39ماده
 يواگذار و يگازرسان اتيعمل انجام يبرا يحفار مجوز ها، جاده عرض از گذر و راهها ميحر از استفاده مجوز صدور و گاز و برق يها شبكه

    . ندينما اقدام مربوط مقررات و نيقوان تيرعا با وجه أخذ قبال در مناسب ينيزم
 كشور نقل و حمل بخش ازيموردن سوخت انواع عرضه به كشور يشگاههايپاال زيتجه و اصالح توسعه، جهت است موظف نفت وزارت ـ40ماده
    . دينما يهمكار يطيمح ستيز ياستانداردها تيرعا با

 يصنعت قاتيتحق و استاندارد مؤسسه نفت، و يترابر و راه كشور، يها وزارتخانه يهمكار با است موظف ستيز طيمح حفاظت سازمان ـ41ماده
   . دينما اقدام يطيمح ستيز ياستانداردها ياجرا قيطر از هوا يآلودگ و سوخت مصرف كاهش يبرا هايشهردار و رانيا

     ان؛يمتقاض يرحضوريغ خدمات ارائه در ليتسه منظور به موظفند يردولتيغ و يدولت ياجرائ يدستگاهها هيكل ـ42ماده
    . ندينما جاديا ينترنتيا گاهيپا و كوتاه اميپ ،يتلفن يكانالها با تماس، مراكز و اصالح را خود يكار يندهايفرآ ـ الف
 كامل طور به ينترنتيا گاهيپا در را آن يدسترس نحوه خدمات، يها تعرفه آدرسها، ، طيشرا ندها،يفرآ فرمها، شامل خود خدمات يتمام ـ ب

  . ندينما ارائه قابل و ياجرائ ممكن حداكثر تا و يروزرسان به ،يرسان اطالع ف،يتوص
 مجوزها رساختها،يز ان؛يمتقاض يحضور مراجعات تعداد كاهش منظور به مكلفند اطالعات يفناور و ارتباطات و يبازرگان يها وزارتخانه ـ43ماده

  . ندينما فراهم را اصناف قيطر از خدمات و كاال عيتوز و يكيالكترون فروش يبرا الزم التيتسه و
   

    يانرژ كنندگان عيتوز و دكنندگانيتول: نهم فصل
 برق ديتول يتهايظرف اندازه به و ليتحو محل در را آن دكنندگانيتول از برق ديخر است موظف تابعه يشركتها قيازطر روين وزارت ـ44ماده
   : دينما اقدام ريز طيشرا مطابق شتر،يب اي پنجساله يقردادها عقد قيطر از منظور نيا به و كند نيتضم
    .رديگ يم صورت انشعاب، يبرقرار يعموم يها نهيهز افتيدر بدون شبكه به ماده نيا موضوع يمولدها اتصال ـ الف
 سطح تا مشترك برق نيتأم يبرا شده برقرار انشعاب از روين وزارت صيتشخ با رات،يتعم يبرا خروج اي و ياضطرار خروج مواقع در ـ ب

    . گردد يم استفاده اشتراك، نهيهز پرداخت بدون مولد تيظرف
.شوند يم خارج يسراسر شبكه در كمبود يزمانها در برق قطع تياولو از ند،ينما يم مصرف محل در مولد احداث به اقدام كه ينيمشترك ـ پ

    
 در برودت و حرارت و برق همزمان ديتول به كه را يعموم و يكشاورز ،يساختمان ،يصنعت يواحدها موظفند روين و نفت يها وزارتخانه ـ45ماده
    .سازند مند بهره شود يم اعالم يعموم صورت به كه يالتيتسه و امكانات از كنند، يم اقدام مصرف محل
 يواحدها و گاز و نفت يدست نييپا عيصنا و يميپتروش ،يشگاهيپاال ،يروگاهين يطرحها يمجر يحقوق و يقيحق اشخاص هيكل ـ46ماده
 يريكارگ به ياقتصاد و يفن يبررس به نسبت د،يجد يواحدها احداث مطالعه در موظفند ند،ينما يم برق ديتول به اقدام خود كه يصنعت
 فشارشكن يرهايش با يمواز گاز انبساط ينهايتورب از استفاده و برودت و حـرارت برق، همزمان ديتول جمله از يانرژ افتيباز يها سامانه
 مطالعه جهينت بودن مثبت صورت در و ندينما اقدام سوخت بدون برق ديتول يبرا روگاهين به يورود گاز فشار ليتقل ستگاهيا عنوان به بانيپشت

   . كنند احداث يانرژ افتيباز يها سامانه صورت به ابتداء از را شده ادي يواحدها موظفند ياقتصاد و يفن يهايبررس و يسنج امكان
 ديبا مزبور يواحدها ساخت و يطراح در ياقتصاد و يفن يهايبررس و يسنج امكان مطالعات مستدل جينتا بودن يمنف صورت در ـ1تبصره
 مراحل از زمان هر در الزم ياقتصاد و يفن هيتوج صورت در تا گردد ينيب شيپ همزمان ديتول و يانرژ افتيباز زاتيتجه افزودن امكان
    . باشد سريم همزمان ديتول و يانرژ افتيباز سامانه به آن ليتبد امكان ،يبردار بهره

 نيا بيتصو خيتار از سال سه ظرف موظفند گاز و نفت يدست نييپا عيصنا و يميپتروش ،يشگاهيپاال ،يروگاهين موجود يواحدها ـ2تبصره
 اقدام خود يواحدها به همزمان ديتول يانرژ افتيباز سامانه افزودن ياقتصاد و يفن يهايبررس و يسنج امكان مطالعه انجام به نسبت قانون
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    .ندينما
    .ندينما نظارت ماده نيا ياجرا حسن بر موظفند ربط يذ يها وزارتخانه ـ3تبصره
    : موظفند مورد حسب نفت و روين يها وزارتخانه كشور، در آب و گاز برق، مصرف و ديتول تيريمد منظور به ـ47ماده

 ن،ييتع را هوشمند شبكه كنترل و يريگ اندازه زاتيتجه و رساختيز يبردار بهره و نصب ن،يتأم ساخت، ،يطراح همسان يفن دستورالعمل ـ1
    .ندينما اجراء و ابالغ

 ياطالعات يفناور امكانات و بار هوشمند كنترل و قرائت ستميس به مجهز هوشمند يكنتورها فقط اشتراك، ديجد انيمتقاض همه يبرا ـ2
   . ندينما نصب را روزآمد

 با را انتقال و عيتوز يها شبـكه نيهمچن و پرمصرف نيمشترك تياولو با موجود نيمشترك همه يكنتورها سال پنج مدت ظرف حداكثر ـ3
   . ندينما نيگزيجا روزآمد ياطالعات يفناور و بار هوشمند كنترل و قرائت سامانه به مجهز زاتيتجه و رسـاختيز كنتـورها،

. شد خواهد يبردار بهره و اجراء ،يطراح كپارچهي و هماهنگ صورت به آب و گاز برق، اطالعات يفناور و كنترل قرائت، يها سامانه ـ تبصره
   

 منظور به كشور كل در آن گسترش و حرارت فروش و عيتوز يردولتيغ يشركتها ليتشك از تيحما به نسبت است موظف روين وزارت ـ48ماده
   . دينما اقدام يساختمان و يصنعت يواحدها به آن فروش و برق ديتول يروگاههاين از يافتيباز حرارت ديخر
 حرارت، عيتوز شبكه توسعه با كامل يهماهنگ در را منطقه هر در يگازرسان شبكه اصالح و توسعه جاد،يا است موظف نفت وزارت ـ49ماده

   . دينما يزير برنامه
 و برق ساالنه متوسط بازده با يروگاههاين به سوخت فروش متيق ،يملّ منافع با برق ديتول يبنگاهها رفتار يهمسوساز منظور به ـ 50ماده

 فروش متيق و ها ارانهي كردن هدفمند قانون در شده نييتع متيق به نسبت شيافزا%) 20(درصد ستيب با كمتر، و%) 30(درصد يس حرارت
 متيق به نسبت فيتخف%) 20(درصد ستيب با شتر،يب و%) 70(درصد هفتاد حرارت و برق ديتول ساالنه متوسط بازده با يروگاههاين به سوخت

 براساس و ابدي يم كاهش روگاهين بازده شيافزا با كه را يمتناسب رقم روگاههاين ريسا. گردد يم نييتع ها ارانهي هدفمندكردن قانون در شده نييتع
 نزد يعموم درآمد حساب به شده داده فيتخف مبالغ كسر از پس يافتيدر ياضاف مبالغ. پردازند يم سوخت يبها عنوان به مربوط، نامه نييآ

    . شود روگاههاين تلفات افتيباز توسعه صرف تا شود يم زيوار كشور كل يدار خزانه
 زانيم با متناسب را قانون از فصل نيا موضوع يانرژ بازده شيافزا با مرتبط يطرحها موظفند مورد حسب نفت و روين يها وزارتخانه ـ 51ماده
    .سازند مند بهره شود يم اعالم يعموم صورت به كه قانون نيا در مقرر يتهايحما از بازده شيافزا
    ،يانرژ عرضه در يردولتيغ بخش گسترده مشاركت و يانرژ نيتأم تيامن شيافزا ،يور بهره ارتقاء منظور به ـ 52ماده
 ديتول يواحدها توسعه و جيترو ،يگذار هيسرما قات،يتحق از مؤثر تيحما به نسبت روين وزارت يهمكار با است مكلف نفت وزارت ـ الف

  . دينما اقدام يردولتيغ بخش قيطر از برودت و حرارت و برق همزمان
 در كشور يخوداتكائ و يبوم يفن دانش توسعه يبرا مربوطه، عيصنا و يقاتيتحق مراكز از تيحما با است موظف معادن و عيصنا وزارت ـ ب
  . دينما اقدام برودت و حرارت برق، همزمان ديتول زاتيتجه نيتأم
 بيتصو به معادن و عيصنا و روين نفت، يها وزارتخانه شنهاديپ با قانون نيا بيتصو از پس ماه سه ماده نيا ياجرائ يها نامه نيآئ و ضوابط هيكل
   . رسد يم رانيوز أتيه

 ازين مورد حرارت ،ياقتصاد و يفن هيتوج داشتن و يسنج امكان و يكارشناس يهايبررس انجام از پس است موظف روين وزارت ـ 53ماده
 هيكل ريتوان شركت و آب منابع تيريمد سازمان. دينما نيتأم يحرارت يروگاههاين تلفات افتيباز محل از را يريتقط كن نيريش آب يواحدها
 انجام به كپارچهي صورت به را يحرارت يروگاههاين با واحدها نيا احداث و كن نيريش آب ساتيتأس به ازمندين مناطق يبرا الزم يها يهماهنگ
    .است ياسالم يشورا مجلس و رانيوز أتيه به ماده نيا ياجرا ساالنه گزارش به موظف روين وزارت. رساند خواهند
 و يانرژ تيريمد يواحدها استقرار به نسبت موظفند ساالنه بودجه چهارچوب در يميپتروش و يشگاهيپاال ،يروگاهين يواحدها هيكل ـ 54ماده
  .كنند اجراء هيسرما بازگشت زمان تياولو بيترت به را نهيپرهز و نهيهز كم نه،يهز بدون اقدامات هيكل و اقدام يانرژ يزيمم انجام

   . ندينما اقدام يانرژ يزيمم ديتجد به بار كي سال سه هر موظفند الذكر فوق يواحدها
 يشورا مجلس و رانيوز أتيه به را حاصله جينتا و كنند نظارت ماده نيا ياجرا حسن بر موظفند مورد حسب نفت و روين يها وزارتخانه
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   . ندينما گزارش ياسالم
 و استاندارد مؤسسه شده نيتدو ياستانداردها با را برق و يعيطب گاز و ينفت يها فرآورده سوخت، مكلفند روين و نفت يها وزارتخانه ـ 55ماده
   . ندينما عرضه رانيا يصنعت قاتيتحق
 يواحدها از اعم برق يانرژ دكنندگانيتول جهت الزم سوخت ها ارانهي هدفمندكردن قانون چهارچوب در است موظف نفت وزارت ـ 56ماده
    . دينما ليتحو كند، يم محاسبه روين وزارت يبرا كه يمتيق به را يمحل دكنندگانيتول اي يصنعت
 يها وزارتخانه از را يانرژ ژهيو مصرف تيرعا هيدييتأ ،يصنعت يواحدها جاديا مجوز صدور يبرا است موظف معادن و عيصنا وزارت ـ 57ماده

   . دينما افتيدر مورد حسب نفت و روين
 ينفت يها فرآورده انتقال يحداكثرساز جمله از يانرژ يحاملها انتقال يروشها بهبود جهت در الزم اقدامات است مكلف نفت وزارت ـ 58ماده
    .دينما يرسان اطالع ساالنه صورت به و رساند انجام به يترابر و راه وزارت يهمكار با را آهن راه و لوله  خط قيطر از

 مشاركت نانس،يفا قيطر از يمال نيتأم ،يداخل مصرف بر مازاد كوره نفت صادرات از حاصل منابع از استفاده با است مكلف دولت ـ 59ماده
 خام نفت شيپاال رهيزنج ليتكم و يتكنولوژ ارتقاء به نسبت يسنوات يها بودجه چهارچوب در يعموم منابع محل از اي و يخصوص بخش
 كوره نفت ديتول متوسط سال پانزده ظرف كوره، نفت%) 2( درصد دو حداقل ديتول كاهش با ساالنه كه كند اقدام يا گونه به شگاههايپاال
 ريسا و كوره نفت ع،يما گاز د،يسف نفت گاز، نفت ن،يبنز يها فرآورده و برساند يليتحو خام نفت%) 10( درصد ده حداكثر به را شگاههايپاال

    .شود ديتول يجهان استاندارد برابر ها فرآورده
 يشورا مجلس اطالع به و هيته قانون نيا بيتصو از پس ماه سه ظرف حداكثر را فوق احكام ياجرائ برنامه است مكلف نفت وزارت ـ تبصره
    .برساند ياسالم
 يخانگ و يتجار ،يعموم نقل و حمل ،يكشاورز صنعت، يبخشها يانرژ ژهيو مصرف كاهش به نسبت ساله هر است مكلف دولت ـ 60ماده
  .   كند يرسان اطالع ساالنه صورت به و دينما اقدام

     
    يا هسته و ريدپذيتجد يهايانرژ: دهم فصل
 ،يديخورش ،يباد يهايانرژ شامل ،يانرژ ريدپذيتجد منابع از استفاده گسترش از تيحما منظور به است موظف روين وزارت ـ 61ماده
 ،يشهر فاضالب و ها زباله ،يجنگل ،يكشاورز زائدات و عاتيضا بر مشتمل( توده ستيز و ييايدر ،)مگاوات ده تا( كوچك يآب ،ييگرما نيزم

 ينيتضم ديخر مدت بلند قرارداد عقد به نسبت ربط يذ سازمان قيطر از امور، نيا عيتجم و ليتسه هدف با و) ومسيب و وگازيب ،يدام ،يصنعت
   . دينما اقدام ريدپذيتجد منابع از برق يردولتيغ دكنندگانيتول از

   . شود يم نييتع رانيوز أتيه بيتصو و روين وزارت شنهاديپ به ريدپذيتجد منابع از يديتول برق ديخر طيشرا و متيق ـ1تبصره
 برق شبكه تيريمد شركت يهماهنگ با موظفند عيتوز يشركتها زين و يا منطقه برق يشركتها از اعم روين وزارت تابعه يشركتها ـ2تبصره

  . ندينما اقدام مربوطه سازمان از برق ديخر و ليتحو به نسبت رانيا
 يسوختها براساس شده ييجو صرفه سوخت ارزش محل از ريدپذيتجد منابع از يديتول برق ينيتضم ديخر يبرا ازيموردن يمال منابع ـ3تبصره
 روگاههاين ليقب نيا يديتول برق ازاء به ستيز طيمح از حفاظت و ها ندهيآال ديتول عدم از حاصل منافع و گاز يصادرات يمتهايق و عيما يواردات
 و روين يها وزارتخانه مشترك شنهاديپ به قانون نيا بيتصو از پس ماه شش ماده نيا ياجرائ نامه نييآ. شود يم پرداخت روين وزارت به و نيتأم

   . رسد يم رانيوز أتيه بيتصو به نفت
 ليقب از شبكه از يمجزا يها سامانه در يانرژ دشوندهيتجد منابع ياقتصاد كاربرد جيترو منظور به موظفند نفت و روين يها وزارتخانه ـ 62ماده

 در ييجو صرفه و توده ستيز منابع از گاز استحصال ك،ييفتوولتا يها سامانه ،يباد نيتورب ،يباد تلمبه ،يديخورش حمام ،يديخورش آبگرمكن
 مذكور منابع اي خود ساالنه مصوب يها بودجه محل از و اعالم يعموم صورت به را الزم تيحما ،يليفس يسوختها عيتوز و نيتأم يها نهيهز
    .ندينما پرداخت و نيتأم قانون نيا) 73(ماده در

 ديتول اي شيسرما ش،يگرما صورت به يا هسته يروگاههاين يحرارت تلفات از يانرژ افتيباز منظور به است مكلف ياتم يانرژ سازمان ـ 63ماده
 مذكور يروگاههاين در حرارت و برق همزمان ديتول يريكارگ به يسنج امكان مطالعات به نسبت ياتم يروگاههاين احداث از قبل ن،يريش آب

 به موظف سازمان نيا. دينما يبردار بهره و احداث الذكر فوق روش به صرفاً را روگاههاين نيا مطالعات، جهينت بودن مثبت صورت در و اقدام
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 و يا هسته روگاهين ساخت نمودن يبوم سوخت، چرخه ساتيتأس يانرژ مصرف كاهش منظور به يمطالعات و يقاتيتحق يطرحها ياجرا
   . است يا هسته گداخت با مرتبط يقاتيتحق يطرحها

  
    يساز آگاه و آموزش: ازدهمي فصل
 گنجاندن به نسبت نفت و روين يها وزارتخانه يهمكار با موظفند يفناور و قاتيتحق علوم، و پرورش و آموزش يها وزارتخانه ـ 64ماده

   . ندينما اقدام مطالب يروزرسان به و مرتبط، يها رشته و يليتحص مقاطع هيكل در يانرژ تيريمد يدرس يواحدها
 يا حرفه و يفن يها دوره يآموزش يها برنامه ياجرا و نيتدو در موظفند پرورش و آموزش و ياجتماع امور و كار يها وزارتخانه ـ 65ماده

   . ندينما ملحوظ روين و نفت يها وزارتخانه نظر طبق را يانرژ كاربرد يساز نهيبه يروشها مؤثر آموزش ربط، يذ
 يكارشناس سطوح در يانرژ تيريمد با مرتبط يشهايگرا گسترش و جاديا به نسبت است موظف يفناور و قاتيتحق علوم، وزارت ـ 66ماده
 يها رشته يكارشناس و يكاردان يها دوره در يانرژ تيريمد عنوان با يدرس واحد دنيگنجان نيهمچن و كشور يدانشگاهها در دكترا و ارشد

    .دينما اقدام و يزير برنامه قانون نيا بيتصو از پس سال كي ظرف مرتبط يها رشته ريسا و يمهندس
 با موظفند ها يشهردار و ياسالم غاتيتبل سازمان ران،يا ياسالم يجمهور يمايس و صدا سازمان ،ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت ـ 67ماده

 رفتار اصالح و يانرژ يمنطق مصرف فرهنگ اشاعه ،يغاتيتبل و يفرهنگ يتهايفعال ياجرا و يزير برنامه در نفت و روين يها وزارتخانه يهمكار
    . ندينما ملحوظ را مصرف يالگو و

 مشخصات و ارهايمع تيرعا به منوط مايس و صدا سازمان مختلف يها شبكه از بر يانرژ زاتيتجه مورد در يغاتيتبل يها يآگه پخش ـ تبصره
   . است قانون نيا) 11(ماده موضوع يبر يانرژ يفن

 در يانرژ يساز نهيبه يروشها يكاربرد آموزش جهت ازين مورد يآموزش مواد هيته يبرا است موظف يشهرساز و مسكن وزارت ـ 68ماده
 اقدام ساختمان بخش در شاغل يتجرب معماران و كاردانان مهندسان، يبرا يآموزش يها دوره يبرگزار و يبرق و يكيمكان ساتيتأس و ساختمان

    . دينما ملحوظ را فوق موارد آنان، تيصالح نييتع يآزمونها در و نموده
 يكاربرد آموزش و يآگاهساز يها دوره يبرگزار و نيتدو به نسبت معادن و عيصنا وزارت يهمكار با اسـت موظف ـروين وزارت ـ 69ماده
) 66( و) 64(مواد موضوع النيالتحص فارغ نيهمچن و يصنعت يواحدها يانرژ رانيمد يبرا حرارت و برق يتخصص و يعموم يانرژ تيريمد
   . دينما اعطاء نامهيگواه رندگانيگ آموزش به و اقدام صنعت در يانرژ تيريمد آموزش يمل مركز در قانون، نيا

) 66( و) 64(مواد موضوع النيالتحص فارغ تياولو با را خود يانرژ رانيمد موظفند قانون نيا) 24(ماده موضوع يصنعت يواحدها هيكل ـ تبصره
    . ندينما منصوب ماده نيا موضوع نامهيگواه دارندگان از قانون نيا

 و ها فرآورده گاز، نفت،( يانرژ بخش اطالعات بار كي ماه شش هر است موظف جمهور سيرئ يراهبرد نظارت و يزير برنامه معاونت ـ70ماده
    . برساند مردم عموم اطالع به ها رسانه قيطر از و أخذ روين و نفت يها وزارتخانه از را) برق
  

    مقررات ريسا:  دوازدهم فصل
 جينتا و نظارت قانون نيا قيدق ياجرا بر از،يموردن يدستورالعملها صدور و نامه نييآ شنهاديپ با مورد حسب روين و نفت يها وزارتخانه ـ71ماده
  . ندينما يم گزارش ربط يذ يدستگاهها و رانيوز أتيه به را آن

 يراهبرد نظارت و يزير برنامه معاونت يهماهنگ با موظفند يانرژ مصرف و نيتأم يربخشهايز يمتول يدستگاهها و ها وزارتخانه ـ72ماده
  . ندينما اجراء و ارائه را قانون نيا موضوع يور بهره بهبود يراهكارها جمهور، سيرئ

 به قانون نيا مواد و اهداف چهارچوب در يانرژ ييكارآ ارتقاء و مصرف يساز نهيبه يراهكارها ياجرا از تيحما منظور به ـ73ماده
 يشركتها يداخل منابع و يسنوات يها بودجه قانون، نيا ياجرا از يناش يها ييجو صرفه محل از شود يم داده اجازه روين و نفت يها وزارتخانه

    .شود يم نييتع يانرژ يعال يشورا توسط ماده نيا يمال التيتسه مقدار. ندينما نيتأم را الزم يمال التيتسه تابعه، يدولت
 ياثربخش زانيم از يگزارش ساالنه موظـفند قانون نيا در مسؤول يدستگاهها و ها وزارتخانه ريسا و روين و نفت يها وزارتخانه ـ74ماده
 نظارت و يزير برنامه معاونت به را يانرژ كننده مصرف ياقتصاد يبخشها و حاملها كيتفك به يانرژ ييجو صرفه به مربوط اقدامات و استهايس

    .دارند ارسال ،ياسالم يشورا مجلس و رانيوز أتيه به آن انعكاس و يبند جمع جهت جمهور سيرئ يراهبرد
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    است موظف دولت ـ75ماده
 منابع شده، اداره وجوه دستگاهها، يسنوات بودجه قالب در مورد حسب را قانون نيا در مندرج فيتكال ياجرا يبرا ازين مورد اعتبارات ـ الف
 بودجه حيلوا در حاصله يها ييجو صرفه محل از آن بازپرداخت و يخارج و يداخل التيتسه محل از تعهد جاديا اي يدولت يشركتها يداخل
  . دينما ينيب شيپ يسنوات
 شده حيتصر قانون نيا مواد در كه يموارد استثناء به است قانون نيا فيتكال و احكام ياجرا ضمانت متضمن كه ازين مورد يها نامه نييآ ـ ب

  . برساند رانيوز أتيه بيتصو به و هيته ماه شش ظرف حداكثر را است
 مجلس نه و هشتاد و صديس و كهزاري ماه اسفند چهارم مورخ چهارشنبه روز يعلن درجلسه تبصره ستيب و ماده پنج و هفتاد بر مشتمل فوق قانون
  . ديرس نگهبان يشورا دييتأ به 11/12/1389 خيتار در و بيتصو ياسالم يشورا

   يجانيالر يعل ـ ياسالم يشورا مجلس سيير
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  ١٥/١٠/١٣٨٨ا مصوب قانون ھدفمند کردن يارانه ھ
  

  كند:دولت مكلف است با رعايت اين قانون قيمت حاملهاي انرژي را اصالح  -1ماده 
قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حاملها و با احتساب  -الف  

هاي مترتب (شامل حمل ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و  هزينه
    %) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) درخليج فارس نباشد. 90ي اسالمي ايران كمتر از نود درصد (فرهنگي جمهور

%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس 95قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پااليشگاههاي داخلي نودوپنج درصد ( - تبصره
    گردد.  ور تعيين ميها متناسب با قيمت مذك شود و قيمت خريد فرآورده تعيين مي

ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  -ب
ماليات و  هاي انتقال، %) متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه75جمهوري اسالمي ايران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (

  عوارض شود. 
گذاري، قيمت خوراك واحدهاي صنعتي، پااليشي و پتروشيمي براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين  جهت تشويق سرمايه - تبصره

   گردد.  %) قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس (بدون هزينه انتقال) تعيين مي65قانون هر مترمكعب حداكثر شصت و پنج درصد(
يانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي م -ج

  جمهوري اسالمي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد. 
%) 38ا بازده حداقل سي و هشت درصد (هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت ب قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه –تبصره 

%) به بازده نيروگاههاي كشور افزوده شود به طوري 1نيروگاههاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هر ساله حداقل يك درصد (
قال وتوزيع تا پايان برنامه انت هاي %) برسد و همچنين تلفات شبكه45كه تا پنج سال از زمان اجراء اين قانون به بازده چهل و پنج درصد(

  %) كاهش يابد. 14پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسالمي ايران به چهارده درصد(
دولت مكلف است با تشكيل كار گروهي مركب از كارشناسان دولتي و غير دولتي نسبت به رتبه بندي توليدكنندگان برق از نظر بازده و توزيع 

    آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياستهاي تشويقي و حمايتي مناسب را اتخاذ نمايد. كنندگان 
درخصوص قيمتهاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف قيمتهاي ترجيحي  – 1تبصره 

  را اعمال كند. 
برداري مي كنند، درصورتي كه امكان اضافه  ي كه از يك انشعاب چندين خانواده يا مشترك بهرهشركتهاي آب، برق و گاز موظفند درموارد

ور كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايند و درصورتي كه امكان اضافه كردن كنت
  يش دهند. برداران افزا نباشد مشتركين را به تعداد بهره

    گردد.  هاي انرژي براي پس از سال پايه براساس قيمت ارز منظورشده در بودجه ساالنه تعيين مي قيمت حامل – 2تبصره 
اي تعيين گردد كه براي مدت يكسال حداقل مبلغ يكصد هزار ميليارد  قيمتهاي سال پايه اجراء اين قانون به گونه - 3تبصره 

    ) ريال درآمد به دست آيد. 200.000.000.000.000حداكثر مبلغ دويست هزار ميليارد ( )ريال و100.000.000.000.000(
ها را در صورتي كه تا بيست و  هاي انرژي بر اقتصاد ملي قيمت اين حامل هاي حامل دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت - 2ماده 

س نوسان كند بدون تغيير قيمت براي مصرف كننده از طريق أخذ مابه التفاوت %) قيمت تحويل در روي كشتي (فوب) خليج فار25پنج درصد (
  هاي انرژي در بودجه سنواتي منظور كند.  و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذكور را در حساب تنظيم بازار حامل

    خواهد نمود.  %) شود، در قيمت تجديد نظر25در صورتي كه نوسان قيمتها بيش از بيست و پنج درصد (
% ) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت كمكهاي بالعوض، يا يارانه سود 30دولت مكلف است سي درصد ( -8ماده 

  تسهيالت و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه كند: 
جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه  شويق به صرفهسازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و ت بهينه - الف

  شود.  اجرائي ذيربط معرفي مي
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     .وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير اصالح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره -ب
ها ناشي از  هاي نفتي و شهرداريها و دهياري دهنده خدمات آب و فاضالب، برق، گاز طبيعي و فرآورده جبران بخشي از زيان شركتهاي ارائه -ج

  اجراء اين قانون. 
قف گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا س -د

  ) قانون مذكور. 9اعتبارات ماده (
  حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي.  -هـ 
  حمايت از توليد نان صنعتي.  -و 
  حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي.  -ز 
  . يتوسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت وآمدهاي غير ضرور -ح

ن ماده شامل چگونگي حمايت از صنايع، كشاورزي و خدمات و نحوه پرداختهاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه نامه اجرائي اي آئين -تبصره 
رگاني و پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهادكشاورزي، بازرگاني، نفت، نيرو، كشور، اتاق باز

  تعاون و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. صنايع و معادن ايران، اتاق 
) اين قانون اعم از كمكها، تسهيالت و وجوه اداره شده از طريق بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و 8) و (7منابع موضوع مواد ( -9ماده 

  غير دولتي در اختيار اشخاص مذكور قرار خواهد گرفت. 
باشد. درصورت احراز عدم صحت  ) اين قانون منوط به ارائه اطالعات صحيح مي8) و (7هاي موضوع مواد ( دريافت كمكها و يارانه –10ماده 

اطالعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني الزم را به عمل 
  آورد. 

توانند اعتراض خود را به  ) اين قانون محق بدانند مي8) و (7ها و كمكهاي موضوع مواد ( در صورتي كه خود را براي دريافت يارانه اشخاص
  شود ارائه نمايند.  كميسيوني كه در آئين نامه اجرائي اين ماده پيشبيني مي

ط وزراء دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثر سه ماه پس از ابالغ اين قانون توس
  رسد.  رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي

شت مجلس قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد و ه
  به تأييد شوراي نگهبان رسيد.  23/10/1388شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  علي الريجاني 
  

  

ھای برق غيرفسيلی در بخش  لزام دولت به پرداخت معادل يارانه سوخت برای سيستما
 کشاورزی

انرژي خورشيدي) به جاي استفاده از جمله (دولت موظف است در ازاي برقي كردن چاههاي كشاورزي با منابع انرژي نوين 
جمله  از سوختهاي فسيلي (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختي بابت يارانه سوخت را به شركتهاي توليدي سيستم برق من

 .خورشيدي پرداخت نمايد و تجهيزات مربوطه را به كشاورزان تحويل نمايد

 


