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  قانون اصالح الگوی مصرف انرژی

 

  کلیات و تعاریف: فصل اول

ای که بدون کاستن از سطح توليد ملي و رفاه اجتماعي، از  شود، به گونه ـ کاربرد انواع انرژيهايي که در کشور توليد، وارد و مصرف مي0ماده

برداری بهتر،  وری، استفاده اقتصادی از انرژی، بهره جلوگيری نمايد و افزايش بازدهي و بهرهاتالف انرژی از نقطه توليد تا پايان مصرف 

  .گردد سازی مي زيست را باعث شود، براساس اين قانون مديريت و بهينه کمک به توسعه پايدار و حفاظت از محيط

 : شود مي  دهکار بر کار رفته در معاني مشروح زير به ـ در اين قانون اصطالحات به۳ماده

طوری که باعث افزايش بازدهي کلي انرژی  کننده انرژی، به های مصرف گيری از انرژيهای اتالفي در سامانه بهره: الف ـ بازيافت انرژی

  .گردد

صفحه حاوی اطالعات مربوط به معيارها و مشخصات فني از قبيل مقدار مصرف و يا بازده انرژی در هر : ب ـ برچسب مصرف انرژی

  .بر و مقايسه آن با معيارهای مصوب است که قابل نصب بر روی کاالها باشد کاالی انرژی

کننده انرژی که در بخشهای  کننده حاملهای انرژی يا تبديل آالت و کاالهای مصرف وسايل، ماشين: پ ـ تجهيزات مصرف کننده انرژی

  .شود و نظاير آنها استفاده ميمختلف اعم از صنعت، کشاورزی، تجاری، خانگي، حمل و نقل عمومي 

های  شود و از انرژی حاصل از تفاوت فشار گاز طبيعي شبکه جای فشارشکن نصب مي تجهيزاتي است که به: های انبساطي ت ـ توربين

  .کند گازرساني استفاده و آن را تبديل به برق مي

تي ناشي از تبديل سوخت به انرژی مکانيکي يا الکتريکي، بازيافت ای که در آن تلفات حرار فناوری ويژه: ث ـ توليد همزمان برق و حرارت

رسد و در اثر آن بازدهي کل سامانه به مقدار قابل  شده و به مصرف حرارتي مراکز صنعتي، تجاری، مسکوني، کشاورزی و عمومي مي

  .يابد ای افزايش مي مالحظه

توجه به توسعه مولدهای مقياس کوچک، همزمان برق و حرارت در محل روشي که در آن با: ج ـ توليد همزمان پراکنده برق و حرارت

  .رسد شود و بدون نياز به انتقال، حرارت توليد شده به مصرف مي مصرف توليد مي

ي، های نفتي، گازطبيع خام، فرآورده های آنها مانند نفت مواد و عناصر طبيعي اعم از فسيلي و غيرفسيلي يا فرآورده: چ ـ حاملهای انرژی

توان با انجام عمليات خاصي، از انرژی نهفته در آنها به صورتهای  زايي دارند و مي سنگ و منابع تجديد شونده انرژی که قابليت انرژی زغال

  .مختلف استفاده نمود

ت بهينه تغيير جايي مسافر و حمل کاال به نحوی که شيوه حمل و نقل به صور های مختلف جابه اتصال سامانه: ح ـ حمل و نقل ترکيبي
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  .يابد

کارگيری  فناوريهای پيشرفته الکترونيکي، مخابراتي و اطالعاتي در وسايل نقليه و زيرساختهای حمل و نقل که به: خ ـ حمل و نقل هوشمند

  .گردد وری، تسهيل در رفت و آمد و کاهش تراکم ترافيکي مي آنها موجب افزايش ايمني، بهره

برداری و  های ساخت، اجراء، نگهداری، بهره يابي، طراحي سامانه شود که ضوابط خاص مکان ي اطالق ميبه ساختمان: د ـ ساختمان سبز

  .شود رساني هرچه کمتر به طبيعت و تعامل با محيط پيراموني رعايت مي منظور آسيب بازيافت در آن به

  .ريت انرژی استساختمان و واحدی صنعتي که مشمول مقررات مدي: ذ ـ ساختمان و واحد صنعتي هدف

ای از تجهيزات و فرآيندهای توليدی، خدماتي، صنعتي و مانند آن است که در آن انرژی، مصرف،  مجموعه: کننده انرژی رـ سامانه مصرف

  .شود تبديل و يا منتقل مي

ای  سوخت هسته .زغال چوب سنگ و های نفتي و گاز طبيعي، زغال موادی که قابليت احتراق دارند؛ مانند نفت خام، فرآورده: زـ سوخت

  .مشمول اين تعريف نيست

گيری معيار مصرف انرژی  شده که موظف به بررسي و اندازه شرکتي از نوع خدمات مهندسي و تأييد صالحيت: ژـ شرکت بازرسي فني انرژی

  .در واحدهای صنعتي و تطبيق آن با معيارهای تعيين شده در استانداردهای مربوطه است

های مرتبط با بهبود  کننده انرژی، پروژه شرکتي از نوع خدماتي و مهندسي است که در کليه بخشهای مصرف: مات انرژیس ـ شرکت خد

اين شرکت با تضمين حصول سطح مشخصي از کارآيي انرژی، تمام مخاطرات پروژه  .کند کارآيي انرژی را طراحي، اجراء و تأمين مالي مي

  .کند جويي انرژی تأمين مي خود را از محل صرفه گيرد و هزينه و سود را بر عهده مي

ها و فرآيندهای يک واحد صنعتي است  جويي انرژی واحدها و سامانه فرم گزارشي از ميزان و نحوه صرفه: جويي انرژی ش ـ شناسنامه صرفه

  .ها مشخص خواهد شد نامه ها و آيين که موارد و اقالم آن طبق بخشنامه

مجموعه مشخصات فني مربوط به مصرف انرژی است که در برگيرنده کيفيتي باالتر نسبت به : مصرف انرژیص ـ ضوابط برتر مديريت 

استاندارد و متضمن مصرف کمتر نسبت به حد تعيين شده برای اعمال تشويقهای ويژه در معيارها و مشخصات فني مصرف انرژی بر طبق 

  .ف انرژی باشدهای مربوط به ضوابط قانوني استاندارد مصر نامه آيين

مجموعه عملياتي است که به توليد يا تبديل يک کاال و يا ارائه خدمات مشخصي منجر و طي اين : کننده انرژی ض ـ فرآيند مصرف

  .عمليات، حاملهای انرژی مصرف گردد

  .شود قيمتي که هر ساله توسط هيأت وزيران تعيين مي: ای برق ط ـ قيمت غيريارانه

  .های نفتي در خليج فارس است قيمتي معادل بهای عرضه فرآورده: های نفتي ای فرآورده هظ ـ قيمت غيرياران

  .قيمتي معادل بهای پايه صادراتي گاز است: ای گاز ع ـ قيمت غيريارانه

ان انرژی و کنندگ کليه اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهای دولتي و غيردولتي شامل توليدکنندگان، فروشندگان، مصرف: غ ـ کاربران انرژی

  .کننده يا توليدکننده مستقيم حاملهای انرژی باشند و يا بر آن تأثير بگذارند که مصرف بر اعم از اين تجهيزات و فرآيندهای انرژی

طوری که نيازهای گرمايشي و  توزيع انرژی حرارتي و برودتي از يک منبع مرکزی تبديل انرژی به: ای ف ـ گرمايش و سرمايش ناحيه

  .در يک ناحيه تأمين شود سرمايشي

مجموعه مطالعات و فعاليتهای مهندسي و مديريتي که منجر به کاهش مصرف انرژی در محدوده زماني اوج مصرف يا : ق ـ مديريت بار

  .کند شود و منحني بار را هموار مي انتقال و توزيع آن به ساير ساعات يا فصول مي

  .که انرژی ثانويه يا محصول و خدمات توليد شود اينکاربرد انرژی برای : ک ـ مصرف انرژی

شود و اين واژه برای کل اقتصاد  ميزاني از انرژی است که به ازاء يک واحد توليد و ارزش اقتصادی آن مصرف مي: گ ـ مصرف ويژه انرژی

  .رود کشور، يک بخش و يا اجزاء آن به کار مي

های  بازده و مصرف ويژه انرژی و ساير ويژگيهای فني در کليه تجهيزات، فرآيندها و سامانهاستاندارد مصرف، : ل ـ معيارها و مشخصات فني
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  .نحوی با مصرف انرژی مرتبط است بر که به انرژی

مجموعه مطالعات و فعاليتهای فني و اقتصادی که منجر به شناخت و ارزيابي نحوه و ميزان و محل مصرف حاملهای : م ـ مميزی انرژی

شود و موجب ارائه شيوه ارتقاء سطح بازدهي مصرف حاملهای انرژی و روشهای اعمال مديريت  ات انرژی و عوامل مؤثر در آن ميانرژی، تلف

  .گردد آالت، تجهيزات، فرآيندهای صنعتي و ساختمانها مي ها، ماشين انرژی در کارخانه

تي شامل شناخت ميزان و نحوه مصرف حاملهای انرژی، واحدی در مؤسسات صنعتي است که مجموعه عمليا: ن ـ واحد مديريت انرژی

  .عهده دارد ثبت اطالعات مربوط و تعيين و اجرای راهکارهای الزم جهت کاربرد بهينه انرژی را بر

ده اين ما« ع» و« ظ» ، «ط» های نفتي و گاز تابع افزايش و يا کاهش قيمتهای موضوع بندهای ای برق، فرآورده تبصره ـ قيمت غيريارانه

  .است

 

  های اساسی سیاستها و خط مشی: فصل دوم

و توليد انرژی توسط کارگروهي متشکل از   های مصرف های اساسي در مورد هر کدام از حوزه مشي ـ تعيين، اصالح و بازنگری خط۲ماده

  .شود ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور انجام مي وزراء نيرو و نفت و معاون برنامه

های جديد ازطريق تأمين  منظور حمايت و تشويق برای ارتقاء نظام تحقيق و توسعه درباره فناوری راهکارهای اجرائي مناسب بهـ 0ماده

های نفت و نيرو در قالب بودجه سنواتي تدوين و  سازی، توسط وزارتخانه اعتبارات تحقيقاتي موردنياز تا مرحله ساخت نمونه و تجاری

  .رسد تصويب هيأت وزيران مي به

 

  ساختار و تشکیالت: فصل سوم

سازی توليد و مصرف انواع حاملهای انرژی فقط برعهده  ـ سياستگذاری در بخش انرژی کشور از جمله انرژيهای نو و بهينه 7ماده

  .عالي انرژی است شورای

عرضه و تقاضای انرژی در جلسات شورا و ای اصالح شود که امکان حضور منظم طرفهای  گونه عالي انرژی بايد به تبصره ـ ساختار شورای

  .سياستگذاری مشترک آنها در بخش انرژی فراهم شود

های نيرو، نفت، کشاورزی و صنايع و معادن موظفند کليه فناوريهای موردنياز حوزه تخصصي برای عرضه و مصرف انرژی  ـ وزارتخانه 3ماده

کارگيری توسط سازندگان و  تمهيد کنند و امکان طراحي و بهبود آنها برای بهدر بيست سال آينده را در حيطه تخصصي خود شناسايي و 

  .توليدکنندگان داخلي را فراهم نمايند

اين قانون، درچهارچوب قانون برنامه ( 0)ـ اصالح سازمانها يا تشکيالت الزم داخلي برای ارتقاء نظام تحقيق و توسعه موضوع ماده7ماده

ماه پس از تصويب اين قانون  های نفت و نيرو حداکثر شش پيشنهاد مشترک وزارتخانه ات کشوری بهپنجساله و قانون مديريت خدم

  .رسد تصويب هيأت وزيران مي به

وری و استفاده هر چه  تواند در چهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مديريت خدمات کشوری جهت ارتقاء بهره ـ وزارت نيرو مي 3ماده

اساسنامه و وظايف اين سازمان توسط  .جديدپذير، نسبت به تأسيس يک سازمان با شخصيت حقوقي مستقل اقدام نمايدبيشتر از منابع ت

شود و حداکثر شش ماه پس از تصويب اين قانون با تأييد هيأت وزيران جهت تصويب به مجلس شورای اسالمي ارائه  وزارت نيرو تهيه مي

  .بودجه مربوط به امور مذکور را از سازمانهای زير مجموعه خود به سازمان جديد انتقال دهد تواند رديفهای وزارت نيرو مي .گردد مي

سازی مصرف سوخت در بخشهای مختلف  منظور مديريت تقاضا و اجرای سياستهای مرتبط با بهينه ـ وزارت نفت مکلف است؛ به/ماده

های درازمدت ناشي از  در بخشهای مختلف مصرف، کاهش هزينه مصرف، کمک به توسعه کاربرد انواع فناوريهای نوين تبديل انرژی

سازی مصرف انرژی، جايگزيني اقتصادی حاملهای انرژی همراه با  تقاضای انرژی، تدوين معيارها، ضوابط و دستورالعملهای مرتبط با بهينه
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سازی مصرف سوخت را  ه و وظايف شرکت بهينهکارگيری ظرفيتهای محلي انرژی و انرژيهای تجديدپذير پيشنهاد اصالح اساسنام توسعه به

  .تهيه و برای تصويب به هيأت وزيران ارائه دهد

 

  بر معیار و استاندارد مصرف انرژی مشترکین، فرآیندها و تجهیزات انرژی: فصل چهارم

های  موظفند با همکاری وزارتخانهها  های نفت و نيرو در چهارچوب قانون بودجه ساالنه و قانون هدفمندکردن يارانه ـ وزارتخانه01ماده

مرتبط و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و توجه به شرايط اقليمي، فرهنگ و عادات مصرفي، تکنولوژی مورد استفاده در 

رژی بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی الگوی مصرف ماهانه حاملهای انرژی را برای بخشهای خانگي، تجاری، عمومي و مصرف ويژه ان

  .، معادن، صنايع معدني، کشاورزی و پمپاژ آب را تعيين کرده و به تصويب هيأت وزيران برسانند(ازجمله صنايع نفت و نيرو)صنايع 

ها از محل نرخ تبعيضي مشترکين خارج از  تبصره ـ يارانه درنظرگرفته شده برای مصارف داخل الگو در چهارچوب قانون هدفمندکردن يارانه

  .شود مي الگو جبران

بر و فرآيندهای صنعتي، معدني و کشاورزی،  آالت انرژی ـ معيارها و مشخصات فني و استاندارد اجباری انرژی تجهيزات و ماشين00ماده

همچنين استاندارد کيفيت انواع سوختهای مصرفي و برق به ترتيبي که توليدکنندگان و واردکنندگان موارد مذکور ملزم به رعايت آن باشند 

ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور، مؤسسه استاندارد و  های نفت، نيرو، معاونت برنامه سط کار گروهي متشکل از نمايندگان وزارتخانهتو

  .رسد تصويب هيأت وزيران مي شود و به ربط تدوين مي های ذی زيست و وزارتخانه تحقيقات صنعتي ايران و سازمان حفاظت محيط

  .وه موضوع اين ماده در زمينه سوخت و احتراق، با وزارت نفت و در زمينه انرژی الکتريکي با وزارت نيرو استتبصره ـ مسؤوليت کارگر

ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است کليه اقدامات الزم و پيش بيني تمهيدات مورد نياز برای اجرای استانداردها 0۳ماده

بر برقي را با همکاری وزارت نيرو در زمينه برق و حرارت و وزارت نفت در  هيزات و وسايل انرژیو معيارهای برچسب مصرف انرژی تج

  .زمينه سوخت انجام دهد

شده از سوی مؤسسه  بر، موظفند بر مبنای معيارها و مشخصات فني ابالغ ـ کليه توليدکنندگان و واردکنندگان تجهيزات انرژی0۲ماده

توزيع و فروش  .بندی آن اقدام نمايند بر روی کاال و بسته يران نسبت به تهيه و نصب برچسب مصرف انرژیاستاندارد و تحقيقات صنعتي ا

مؤسسه استاندارد و وزارت بازرگاني موظف به نظارت و برخورد با  .تجهيزات انرژی بر فاقد برچسب مصرف انرژی ممنوع است

  .ودکنندگان و فروشندگان متخلف مطابق قانون خواهند ب توزيع

ها و فرآيندهای با مصرف انرژی و آلودگي زيست محيطي کمتر،  کنندگان، به استفاده از تجهيزات، مجموعه منظور ترغيب مصرف ـ به00ماده

شده در لوايح بودجه سنواتي، مشوقهای  بيني اين قانون و نيز اعتبارات پيش( 7۲)کنندگان اين موارد از محل منابع مالي ماده برای مصرف

های نفت و نيرو  نامه اجرائي اين ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارتخانه آيين .شود درنظر گرفته ميمالي 

  .رسد تصويب هيأت وزيران مي شود و به تهيه مي

مي و انتظامي موظفند ـ کليه دستگاههای اجرائي، نهادها، مؤسسات، شرکتها و واحدهای صنعتي دولتي و همچنين نيروهای نظا07ماده

نامه اجرائي اين ماده توسط  آيين .بری خريداری نمايند آالت مورد نياز خود را براساس بهترين الگوی مصرف سطوح انرژی تجهيزات و ماشين

ی و صنعتي و اين قانون با رعايت قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليد( 7)عالي انرژی ضمن رعايت تبصره ذيل ماده شورای

 .رسد تصويب هيأت وزيران مي تهيه و به 0۳۹0۳۹0۲77ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب  اجرائي کشور در اجرای پروژه

  .ربط موظفند نسبت به حسن اجراء اين ماده نظارت نمايند ها و دستگاههای ذی کليه وزارتخانه

و توسعه صنايع منوط به رعايت معيارها و مشخصات فني و رعايت موازين زيست محيطي  ـ تخصيص هرگونه اعتبار برای بازسازی03ماده

  .و پس از أخذ مجوز الزم از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است

و، امور های نفت، نير پيشنهاد مشترک وزارتخانه ـ به منظور حمايت از شرکتهای خدمات انرژی، هيأت وزيران موظف است بنا به07ماده

های الزم را به طريقي که انگيزه کافي برای تشکيل و  نامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور، آيين اقتصادی و دارايي و معاونت برنامه
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 .ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب برساند وجود آيد، حداکثر ظرف شش توسعه اين گونه شرکتها و خدمات مربوط به آنها در کشور به

قانون خدمات ( 0)همچنين دستگاههای اجرائي موضوع ماده .اين قانون تأمين خواهد شد( 7۲)نابع مالي برای اجرای اين ماده از محل مادهم

های حاصله، ايجاد تعهد نمايند و از محل منابع اعتباری  جويي جويي انرژی از محل صرفه توانند برای انعقاد قراردادهای صرفه کشوری مي

  .های حاصله اقدام کنند جويي صرفه و( 7۲)ماده

 

  کنندگان انرژی در بخش ساختمان و شهرسازی مصرف: فصل پنجم

جويي مصرف  های صرفه نامـه ـ در اجرای قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است آيين03ماده

های  همچنين شهرسازی را منطبق بر الگوی مذکور با همکاری وزارتخانه گيری به سوی ساختمان سبز و انرژی در ساختمانها را با جهت

سال بعد از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت  ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور ظرف يک نفت، نيرو، کشور و معاونت برنامه

  .وزيران برساند

ماه پس از تصويب اين قانون  ساختمان سبز حداکثر ظرف شش های اجرائي شامل معيارها و مشخصات فني مصرف انرژی نامه آيين

ای که تمامي ضوابط خاص در طراحي و ساخت از ديدگاه مديريت انرژی و محيط زيست از جمله کاهش آلودگي و نياز به کمترين  گونه به

  .رسد وزيران مي تصويب هيأت يه و بهاين قانون ته( 00)حد انرژيهای تجديدناپذير در آنها لحاظ شده باشد، در کارگروه موضوع ماده

های نفت، نيرو و مسکن و شهرسازی  تبصره ـ الگوی مصرف برق و گازطبيعي به ازاء هر مترمربع ساختمان به پيشنهاد مشترک وزارتخانه

فزايش قيمت ا%( 011)مصارف برق و گازطبيعي مازاد بر الگوی مصرف مشمول حداکثر صددرصد .رسد عالي انرژی مي تصويب شورای به

ها و قانون  داری کل کشور واريز و براساس قانون هدفمندکردن يارانه وجوه اضافي أخذ شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانه .خواهد شد

  .شود اين قانون هزينه مي( 7۲)ترتيب مقرر در ماده بودجه ساالنه و به

های موضوع  نامه راجع مربوط، منوط به رعايت ضوابط، مقررات و آيينـ صـدور گواهي پايان کار توسط شهـرداريها و يا ساير م/0ماده

  .اين قانون است( 03)ماده

های کنترلي الزم برای مصرف  ـ کليه مؤسسات دولتي و عمومي موظفند ظرف پنج سال پس از تصويب اين قانون با تعبيه سامانه۳1ماده

  .اين قانون اقدام نمايند( 03)های موضوع ماده نامه آيين انواع حاملهای انرژی در ساختمانهای اداری خود مطابق با

منظور اجراء و کنترل سامانه مديريت انرژی در ساختمانهای  ـ کليه دستگاههای اجرائي و عمومي موظفند به انجام مميزی انرژی به۳0ماده

  .مربوطه و آموزش کارکنان خود اقدام نمايند

عتي ايران با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تهيه و تدوين ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صن۳۳ماده

اين قانون ( 00)تصويب کارگروه موضوع ماده بری ساختمان، اقدام نمايد و به استانداردهای مصالح ساختماني با اولويت اقالم مرتبط با انرژی

  .برساند

  .سبت به ابالغ اين استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نمايدمؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مکلف است ن

( ۲0)ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده۳۲ماده

از قانون را برعهده دارند و دستگاههای اجرائي و  مسؤوليت اجرای اين فصل ۳۳۹0۳۹0۲70قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 

های  وزارت مسکن و شهرسازی هر سال گزارش نظارتي از عملکرد دستگاه .ربط موظف به همکاری در اين زمينه خواهند بود مؤسسات ذی

  .ربط را به هيأت وزيران و مجلس شورای اسالمي تقديم خواهد کرد اجرائي ذی

 

  انرژی در صنایعکنندگان  مصرف: فصل ششم

ميليون متر مکعب گاز و يا سوخت مايع معادل آن و تقاضای  کنندگان انرژی با مصرف ساالنه سوخت بيش از پنج ـ کليه مصرف۳0ماده

جويي يا استفاده از امکانات بخش  قدرت الکتريکي بيش از يک مگاوات موظفند با ايجاد واحد مديريت انرژی از طريق صرفه( ديماند)
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سازی مصرف انرژی و اجرای راهکارهای الزم جهت  و يا بدون گسترش تشکيالت دولتي نسبت به انجام مميزی انرژی و بهينهخصوصي 

  .اين قانون اقدام نمايند( 00)منظور دستيابي به معيارهای موضوع ماده سازی مصرف انرژی به بهينه

از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، واحدهای صنعتي مشمول  های نفت و نيرو مکلفند پس از دريافت گزارش ـ وزارتخانه۳7ماده

که تدوين و ابالغ  صورتي در .جريمه نمايند( ۳3)شده در استاندارد نيستند مطابق ماده مقررات استاندارد اجباری را که در حد معيارهای تعيين

توانند رأساً و يا از طريق مشاوران  های نفت و نيرو مي افتد، وزارتخانه تعويق استانداردها توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به

گيری تصادفي يا روشهای ديگر مندرج در استانداردهای مصوب، بازرساني را برای نظارت بر نحوه فعاليتهای  طرف قرارداد براساس نمونه

  .اين قانون اعزام نمايند( ۳0)هواحدهای انرژی و ارائه مشاوره و راهنمايي به واحدهای صنعتي موضوع ماد

های نفت،  ـ واحدهای صنعتي در صورت عدم رعايت معيارها و مشخصات فني و استانداردهای مصرف انرژی با تشخيص وزارتخانه۳3ماده

انرژی  صورت درصدی از قيمت فروش حاملهای نيرو و صنايع ومعادن، از سال شروع اصالح الگوی مصرف براساس شرايط اقليمي و فني به

سازی بخش  داری کل کشور واريزشده و در اجرای راهکارهای بهينه وجوه أخذ شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانه .جريمه خواهند شد

  .صنعت موضوع اين قانون هزينه خواهد شد

ن بودجه ساالنه به تصويب هيأت ها و قانو ها و نحوه مصرف آن در چهارچوب قانون هدفمندکردن يارانه نامه مربوطه جهت أخذ جريمه آيين

  .رسد وزيران مي

های توليد انرژی الکتريکي از  ـ کليه صنايع، مؤسسات و واحدهايي که دسترسي به شبکه برق وزارت نيرو و امکان اجرای سامانه۳7ماده

، مطابق با استانداردهای وزارت نيرو قبيل توليد همزمان برق و حرارت، توربين انبساطي و يا واحد مستقل را دارند، چنانچه به توليد برق

اين ( 00)اقدام نمايند، وزارت نيرواز طريق شرکتهای برق موظف به خريد برق مازاد توليدی از آنان بر اساس ضوابط مصوب موضوع ماده

  .قانون است

 

  کنندگان انرژی در کشاورزی مصرف: فصل هفتم

زيست و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  همکاری وزارت جهادکشاورزی، سازمان محيطهای نيرو و نفت موظفند با  ـ وزارتخانه۳3ماده

ايران معيار و استاندارد مصرف انرژی برای هر واحد سطح زيرکشت زراعي و باغي را بر حسب شرايط اقليمي، استحصال مجاز آب و با توجه 

کنندگان انرژی در بخش  مصرف .و روشهای نوين آبياری تدوين نمايندهای پربازده استحصال آب  به نوع محصول و با استفاده از شيوه

های نفت و نيرو تا دو برابر قيمت حاملهای  کشاورزی که معيار و استاندارد فوق را رعايت ننمايند، قيمت انواع انرژی را با تشخيص وزارتخانه

شود و در اجرای راهکارهای  داری کل کشور واريز مي د خزانهمبالغ مازاد بر قيمت آزاد به حساب درآمد عمومي نز .پردازند انرژی مي

  .گردد سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی موضوع مواد اين فصل هزينه مي بهينه

  .رسد ها و قانون بودجه ساالنه به تصويب هيأت وزيران مي نامه اجرائي اين ماده در چهارچوب قانون هدفمندکردن يارانه آيين

از پمپهای آب و ماشينهای کشاورزی %( ۳1)درصد های جهاد کشاورزی و صنايع و معادن موظفند ساالنه حداقل بيست انهـ وزارتخ/۳ماده

خودکششي فرسوده و پرمصرف را از رده خارج و به همان نسبت به تأمين پمپهای آب و ماشينهای جديد با مصرف انرژی استاندارد و بهينه 

  .شود بيني و تأمين مي رای اين ماده در بودجه ساالنه پيشمنابع الزم جهت اج .اقدام نمايند

ـ وزارت صنايع و معادن با هماهنگي وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه نسبت به اصالح ۲1ماده

مطابق با معيارها و مشخصات فني مصرف سوخت ه گيری از فناوريهای جديد  بر کشاورزی توليد داخل با بهر آالت و تجهيزات انرژی ماشين

آالت کشاورزی  وزارت بازرگاني موظف به رعايت استاندارد مذکور برای کليه تجهيزات و ماشين .اين قانون اقدام نمايد( 00)موضوع ماده

  .وارداتي است
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  حمل و نقل: فصل هشتم

توجيهي اقتصادی و اجتماعي، انتقال کاربريهای غيرضروری از ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ضمن انجام مطالعات ۲0ماده

ای لحاظ نمايد و همچنين در تهيه طرحهای توسعه شهری،  ای و منطقه شهرها به شهرهای کوچکتر را پيگيری و در طرحهای ناحيه کالن

  .کم شهری کاهش يابدمراکز عمده جذب جمعيت را به نحوی جانمايي کند که حجم ترافيک و مصرف سوخت در مناطق پرترا

های حوزه مسؤوليت خود، مالحظات ترافيکي و نحوه آمد و شد  ـ تمامي دستگاههای اجرائي موظفند در تهيه طرحها و برنامه0تبصره

  .مراجعين و کارکنان را مدنظر قرار داده و اقدامات الزم را به منظور تسهيل رفت و آمد و کاهش مصرف سوخت صورت دهند

ای  وزارت کشور، شوراهای اسالمي شهر و شهرداريها موظفند در چهارچوب طرح جامع حمل و نقل نسبت به ايجاد مراکز منطقهـ ۳تبصره

  .زيست اقدام نمايند خدمات شهری با هدف کاهش سفر، کاهش مصرف سوخت و حفظ محيط

ت و سازهای مهم شهری بر ترافيک شهری، ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در تهيه طرحهای جامع شهری، پيامد ساخ۲۳ماده

  .در شهرهای بزرگ و کالن شهرها را لحاظ نمايد( پارکينگ)تأمين توقفگاه

الزم اقدام و از  نامه تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان نظام مهندسي ساختمان نسبت به تهيه آيين

  .انجام امور بررسي، طراحي و نظارت استفاده نمايدمهندسان ترافيک دارای پروانه اشتغال جهت 

  .سواران در شهرهای کشور اقدام نمايند ـ شهرداريها موظفند نسبت به ساماندهي معابر و تسهيل عبور و مرور عابران پياده و دوچرخه۲۲ماده

( 00)د معيارها و مشخصات فني موضوع مادهگيری خودروهای واج کار  ـ کليه دستگاههای اجرائي موظفند فقط نسبت به خريد و به۲0ماده

  .اين قانون، اقدام نمايند

در هنگام صدور مجوز  0۲73اليحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهای دولتي و فروش اتومبيلهای زائد مصوب ( ۳)ـ کميسيون ماده 0تبصره

  .گذاری موظف به اجرای اين حکم است شماره

 .شوند وزيران از شمول اين ماده مستثني مي خودروهای خاص دارند با تشخيص هيأت ـ دستگاههايي که نياز به۳تبصره

کارگيری خودروهای عمومي واجد معيارها و مشخصات  ربط با به ـ وزارت کشور موظف است با همکاری دستگاهها و سازمانهای ذی۲7ماده

  .ه خارج نمايداين قانون، خودروهای فاقد معيارهای فوق را از رد( 00)فني موضوع ماده

  .گذاری است ـ خودروهای عمومي فقط در صورت رعايت شرايط فوق، قابل شماره0تبصره

ـ وزارت بازرگاني موظف است با همکاری شهرداريها و شوراهای اسالمي شهر شرايط الزم جهت ارائه مجوزهای صنفي برای ۳تبصره

  .های موضوع اين ماده را فراهم نمايددهنده خدمات پس از فروش به خودرو فعاليت کارگاههای ارائه

منظور ارتقاء کارآيي مصرف سوخت، نسبت به همکاری و نظارت جهت توسعه توليد، عرضه  ـ وزارت صنايع و معادن موظف است به۲3ماده

يا و معيارها و و خدمات پس از فروش خودروهای ديزلي سبک با اولويت خودروهای عمومي بار و مسافر، مطابق با استانداردهای روز دن

  .اين قانون اقدام نمايد( 00)مشخصات فني موضوع ماده

ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور  و ترابری و معاونت برنامه های مسکن و شهرسازی، کشور و جهادکشاورزی و راه  ـ وزارتخانه۲7ماده

رمجموعه وزارت نفت همکاری نمايند و در تأمين و يابي جايگاههای جديد عرضه گاز طبيعي فشرده، با شرکتهای زي موظفند در مکان

قانون تأسيس ( 7)کميسيون ماده .واگذاری زمين و اعطاء مجوزهای الزم برای احداث جايگاههای مذکور به بخش غيردولتي اقدام کنند

اشد، در چهارچوب آن ربط مکلفند درصورتي که طرح جامعي موجود ب عالي شهرسازی و معماری ايران و ديگر کميسيونهای ذی شورای

  .کاربری را تغيير دهند و مجوزهای الزم را صادر نمايند

ای موظف است با هماهنگي شرکتهای زيرمجموعه وزارت نفت، جهت همکاری در ايجاد  ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده۲3ماده

  .ايدهای خدمات رفاهي بين راهي اقدام نم جايگاههای عرضه سوخت گاز طبيعي در مجتمع

های نيرو، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و نفت موظفند حسب مورد به تأمين انشعابات و اتصال به  ـ وزارتخانه/۲ماده
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ها، مجوز حفاری برای انجام عمليات گازرساني و واگذاری  های برق و گاز و صدور مجوز استفاده از حريم راهها و گذر از عرض جاده شبکه

  .مناسب در قبال أخذ وجه با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند زميني

ـ وزارت نفت موظف است جهت توسعه، اصالح و تجهيز پااليشگاههای کشور به عرضه انواع سوخت موردنياز بخش حمل و نقل 01ماده

  .محيطي همکاری نمايد کشور با رعايت استانداردهای زيست

های کشور، راه و ترابری و نفت، مؤسسه استاندارد و تحقيقات  زيست موظف است با همکاری وزارتخانه محيطـ سازمان حفاظت 00ماده

  .محيطي اقدام نمايد صنعتي ايران و شهرداريها برای کاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا از طريق اجرای استانداردهای زيست

  منظور تسهيل در ارائه خدمات غيرحضوری متقاضيان؛ د بهـ کليه دستگاههای اجرائي دولتي و غيردولتي موظفن0۳ماده

  .الف ـ فرآيندهای کاری خود را اصالح و مراکز تماس، با کانالهای تلفني، پيام کوتاه و پايگاه اينترنتي ايجاد نمايند

در پايگاه اينترنتي به طور کامل های خدمات، نحوه دسترسي آن را  ب ـ تمامي خدمات خود شامل فرمها، فرآيندها، شرايط ، آدرسها، تعرفه

  .روزرساني و تا حداکثر ممکن اجرائي و قابل ارائه نمايند رساني، به توصيف، اطالع

منظور کاهش تعداد مراجعات حضوری متقاضيان؛ زيرساختها،  های بازرگاني و ارتباطات و فناوری اطالعات مکلفند به ـ وزارتخانه0۲ماده

  .فروش الکترونيکي و توزيع کاال و خدمات از طريق اصناف را فراهم نمايند مجوزها و تسهيالت الزم برای

 

  کنندگان انرژی تولیدکنندگان و توزیع: فصل نهم

ـ وزارت نيرو ازطريق شرکتهای تابعه موظف است خريد برق از توليدکنندگان آن را در محل تحويل و به اندازه ظرفيتهای توليد برق 00ماده

 : اين منظور از طريق عقد قردادهای پنجساله يا بيشتر، مطابق شرايط زير اقدام نمايدتضمين کند و به 

  .گيرد های عمومي برقراری انشعاب، صورت مي الف ـ اتصال مولدهای موضوع اين ماده به شبکه بدون دريافت هزينه

شعاب برقرار شده برای تأمين برق مشترک تا سطح ب ـ در مواقع خروج اضطراری و يا خروج برای تعميرات، با تشخيص وزارت نيرو از ان

  .گردد ظرفيت مولد بدون پرداخت هزينه اشتراک، استفاده مي

نمايند، از اولويت قطع برق در زمانهای کمبود در شبکه سراسری خارج  پ ـ مشترکيني که اقدام به احداث مولد در محل مصرف مي

  .شوند مي

موظفند واحدهای صنعتي، ساختماني، کشاورزی و عمومي را که به توليد همزمان برق و حرارت و های نفت و نيرو  ـ وزارتخانه07ماده

  .مند سازند شود بهره صورت عمومي اعالم مي کنند، از امکانات و تسهيالتي که به برودت در محل مصرف اقدام مي

وشيمي و صنايع پايين دستي نفت و گاز و واحدهای ـ کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مجری طرحهای نيروگاهي، پااليشگاهي، پتر03ماده

کارگيری  نمايند، موظفند در مطالعه احداث واحدهای جديد، نسبت به بررسي فني و اقتصادی به صنعتي که خود اقدام به توليد برق مي

ساط گاز موازی با شيرهای فشارشکن های بازيافت انرژی از جمله توليد همزمان برق، حـرارت و برودت و استفاده از توربينهای انب سامانه

عنوان ايستگاه تقليل فشار گاز ورودی به نيروگاه برای توليد برق بدون سوخت اقدام نمايند و در صورت مثبت بودن نتيجه  پشتيبان به

  .فت انرژی احداث کنندهای بازيا صورت سامانه سنجي و بررسيهای فني و اقتصادی موظفند واحدهای ياد شده را از ابتداء به مطالعه امکان

سنجي و بررسيهای فني و اقتصادی در طراحي و ساخت واحدهای مزبور بايد  ـ در صورت منفي بودن نتايج مستدل مطالعات امکان0تبصره

حل بيني گردد تا در صورت توجيه فني و اقتصادی الزم در هر زمان از مرا امکان افزودن تجهيزات بازيافت انرژی و توليد همزمان پيش

  .برداری، امکان تبديل آن به سامانه بازيافت انرژی و توليد همزمان ميسر باشد بهره

ـ واحدهای موجود نيروگاهي، پااليشگاهي، پتروشيمي و صنايع پايين دستي نفت و گاز موظفند ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين ۳تبصره

اقتصادی افزودن سامانه بازيافت انرژی توليد همزمان به واحدهای خود اقدام سنجي و بررسيهای فني و  قانون نسبت به انجام مطالعه امکان

  .نمايند

  .ربط موظفند بر حسن اجرای اين ماده نظارت نمايند های ذی ـ وزارتخانه۲تبصره
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 : های نيرو و نفت حسب مورد موظفند ـ به منظور مديريت توليد و مصرف برق، گاز و آب در کشور، وزارتخانه07ماده

برداری زيرساخت و تجهيزات اندازه گيری و کنترل شبکه هوشمند را  دستورالعمل فني همسان طراحي، ساخت، تأمين، نصب و بهره -0

  .تعيين، ابالغ و اجراء نمايند

طالعاتي برای همه متقاضيان جديد اشتراک، فقط کنتورهای هوشمند مجهز به سيستم قرائت و کنترل هوشمند بار و امکانات فناوری ا -۳

  .روزآمد را نصب نمايند

های توزيع و انتقال را با  حداکثر ظرف مدت پنج سال کنتورهای همه مشترکين موجود با اولويت مشترکين پرمصرف و همچنين شبـکه -۲

  .دکنتـورها، زيرسـاخت و تجهيزات مجهز به سامانه قرائت و کنترل هوشمند بار و فناوری اطالعاتي روزآمد جايگزين نماين

برداری خواهد  صورت هماهنگ و يکپارچه طراحي، اجراء و بهره های قرائت، کنترل و فناوری اطالعات برق، گاز و آب به تبصره ـ سامانه

  .شد

ـ وزارت نيرو موظف است نسبت به حمايت از تشکيل شرکتهای غيردولتي توزيع و فروش حرارت و گسترش آن در کل کشور به 03ماده

  .رت بازيافتي از نيروگاههای توليد برق و فروش آن به واحدهای صنعتي و ساختماني اقدام نمايدمنظور خريد حرا

ـ وزارت نفت موظف است ايجاد، توسعه و اصالح شبکه گازرساني در هر منطقه را در هماهنگي کامل با توسعه شبکه توزيع حرارت، /0ماده

  .ريزی نمايد برنامه

فتار بنگاههای توليد برق با منافع ملّي، قيمت فروش سوخت به نيروگاههای با بازده متوسط ساالنه برق و ـ به منظور همسوسازی ر 71ماده

ها و قيمت فروش  افزايش نسبت به قيمت تعيين شده در قانون هدفمند کردن يارانه%( ۳1)و کمتر، با بيست درصد%( ۲1)درصد حرارت سي

تخفيف نسبت به قيمت %( ۳1)و بيشتر، با بيست درصد%( 71)وليد برق و حرارت هفتاد درصدسوخت به نيروگاههای با بازده متوسط ساالنه ت

يابد و  ساير نيروگاهها رقم متناسبي را که با افزايش بازده نيروگاه کاهش مي .گردد ها تعيين مي تعيين شده در قانون هدفمندکردن يارانه

مبالغ اضافي دريافتي پس از کسر مبالغ تخفيف داده شده به حساب درآمد  .زندپردا عنوان بهای سوخت مي نامه مربوط، به براساس آيين

  .شود تا صرف توسعه بازيافت تلفات نيروگاهها شود داری کل کشور واريز مي عمومي نزد خزانه

قانون را متناسب با  های نيرو و نفت حسب مورد موظفند طرحهای مرتبط با افزايش بازده انرژی موضوع اين فصل از ـ وزارتخانه 70ماده

  .مند سازند شود بهره صورت عمومي اعالم مي ميزان افزايش بازده از حمايتهای مقرر در اين قانون که به

  وری، افزايش امنيت تأمين انرژی و مشارکت گسترده بخش غيردولتي در عرضه انرژی، ـ به منظور ارتقاء بهره 7۳ماده

گذاری، ترويج و توسعه واحدهای توليد  وزارت نيرو نسبت به حمايت مؤثر از تحقيقات، سرمايهالف ـ وزارت نفت مکلف است با همکاری 

  .همزمان برق و حرارت و برودت از طريق بخش غيردولتي اقدام نمايد

ئي کشور در ب ـ وزارت صنايع و معادن موظف است با حمايت از مراکز تحقيقاتي و صنايع مربوطه، برای توسعه دانش فني بومي و خوداتکا

  .تأمين تجهيزات توليد همزمان برق، حرارت و برودت اقدام نمايد

های نفت، نيرو و صنايع و معادن  های اجرائي اين ماده سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارتخانه نامه کليه ضوابط و آئين

  .رسد تصويب هيأت وزيران مي به

سنجي و داشتن توجيه فني و اقتصادی، حرارت مورد نياز  از انجام بررسيهای کارشناسي و امکانـ وزارت نيرو موظف است پس  7۲ماده

سازمان مديريت منابع آب و شرکت توانير کليه  .کن تقطيری را از محل بازيافت تلفات نيروگاههای حرارتي تأمين نمايد شيرين واحدهای آب

صورت يکپارچه به  کن و احداث اين واحدها با نيروگاههای حرارتي را به شيرين آبهای الزم برای مناطق نيازمند به تأسيسات  هماهنگي

  .وزارت نيرو موظف به گزارش ساالنه اجرای اين ماده به هيأت وزيران و مجلس شورای اسالمي است .انجام خواهند رساند

نه موظفند نسبت به استقرار واحدهای مديريت انرژی ـ کليه واحدهای نيروگاهي، پااليشگاهي و پتروشيمي در چهارچوب بودجه ساال 70ماده

  .و انجام مميزی انرژی اقدام و کليه اقدامات بدون هزينه، کم هزينه و پرهزينه را به ترتيب اولويت زمان بازگشت سرمايه اجراء کنند

  .بار به تجديد مميزی انرژی اقدام نمايند الذکر موظفند هر سه سال يک واحدهای فوق
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های نيرو و نفت حسب مورد موظفند بر حسن اجرای اين ماده نظارت کنند و نتايج حاصله را به هيأت وزيران و مجلس شورای  نهوزارتخا

  .اسالمي گزارش نمايند

دارد های نفت و نيرو مکلفند سوخت، فرآورده های نفتي و گاز طبيعي و برق را با استانداردهای تدوين شده مؤسسه استان ـ وزارتخانه 77ماده

  .و تحقيقات صنعتي ايران عرضه نمايند

ها سوخت الزم جهت توليدکنندگان انرژی برق اعم از واحدهای  ـ وزارت نفت موظف است در چهارچوب قانون هدفمندکردن يارانه 73ماده

  .کند، تحويل نمايد صنعتي يا توليدکنندگان محلي را به قيمتي که برای وزارت نيرو محاسبه مي

زارت صنايع و معادن موظف است برای صدور مجوز ايجاد واحدهای صنعتي، تأييديه رعايت مصرف ويژه انرژی را از ـ و 77ماده

  .های نيرو و نفت حسب مورد دريافت نمايد وزارتخانه

های  فرآورده ـ وزارت نفت مکلف است اقدامات الزم در جهت بهبود روشهای انتقال حاملهای انرژی از جمله حداکثرسازی انتقال 73ماده

  .رساني نمايد صورت ساالنه اطالع انجام رساند و به آهن را با همکاری وزارت راه و ترابری به لوله و راه نفتي از طريق خط

ـ دولت مکلف است با استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت کوره مازاد بر مصرف داخلي، تأمين مالي از طريق فاينانس، مشارکت  /7ماده

های سنواتي نسبت به ارتقاء تکنولوژی و تکميل زنجيره پااليش نفت خام  خصوصي و يا از محل منابع عمومي در چهارچوب بودجهبخش 

نفت کوره، ظرف پانزده سال متوسط توليد نفت کوره %( ۳)ای اقدام کند که ساالنه با کاهش توليد حداقل دو درصد  گونه پااليشگاهها به

گاز، نفت سفيد، گاز مايع، نفت کوره و ساير  های بنزين، نفت نفت خام تحويلي برساند و فرآورده%( 01)ثر ده درصد پااليشگاهها را به حداک

  .ها برابر استاندارد جهاني توليد شود فرآورده

الع مجلس تبصره ـ وزارت نفت مکلف است برنامه اجرائي احکام فوق را حداکثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به اط

  .شورای اسالمي برساند

ـ دولت مکلف است هر ساله نسبت به کاهش مصرف ويژه انرژی بخشهای صنعت، کشاورزی، حمل و نقل عمومي، تجاری و  31ماده

  .رساني کند صورت ساالنه اطالع خانگي اقدام نمايد و به

 

  ای انرژیهای تجدیدپذیر و هسته: فصل دهم

منظور حمايت از گسترش استفاده از منابع تجديدپذير انرژی، شامل انرژيهای بادی، خورشيدی،  است بهـ وزارت نيرو موظف  30ماده

ها و فاضالب شهری،  مشتمل بر ضايعات و زائدات کشاورزی، جنگلي، زباله)توده  ، دريايي و زيست(تا ده مگاوات)کوچک  گرمايي، آبي زمين

ربط نسبت به عقد قرارداد بلند مدت خريد  ل و تجميع اين امور، از طريق سازمان ذیو با هدف تسهي( صنعتي، دامي، بيوگاز و بيومس

  .تضميني از توليدکنندگان غيردولتي برق از منابع تجديدپذير اقدام نمايد

  .شود پيشنهاد وزارت نيرو و تصويب هيأت وزيران تعيين مي ـ قيمت و شرايط خريد برق توليدی از منابع تجديدپذير به0تبصره

ای و نيز شرکتهای توزيع موظفند با هماهنگي شرکت مديريت شبکه برق  ـ شرکتهای تابعه وزارت نيرو اعم از شرکتهای برق منطقه۳تبصره

  .ايران نسبت به تحويل و خريد برق از سازمان مربوطه اقدام نمايند

جويي شده براساس  ذير از محل ارزش سوخت صرفهـ منابع مالي موردنياز برای خريد تضميني برق توليدی از منابع تجديدپ۲تبصره

زيست به ازاء برق توليدی اين  ها و حفاظت از محيط سوختهای وارداتي مايع و قيمتهای صادراتي گاز و منافع حاصل از عدم توليد آالينده

  .شود قبيل نيروگاهها تأمين و به وزارت نيرو پرداخت مي

تصويب هيأت وزيران  های نيرو و نفت به ز تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترک وزارتخانهآيين نامه اجرائي اين ماده شش ماه پس ا

  .رسد مي

های مجزای از شبکه از  منظور ترويج کاربرد اقتصادی منابع تجديدشونده انرژی در سامانه های نيرو و نفت موظفند به ـ وزارتخانه 3۳ماده

های فتوولتاييک، استحصال گاز از منابع زيست توده و  بادی، توربين بادی، سامانه قبيل آبگرمکن خورشيدی، حمام خورشيدی، تلمبه
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های مصوب ساالنه  های تأمين و توزيع سوختهای فسيلي، حمايت الزم را به صورت عمومي اعالم و از محل بودجه جويي در هزينه صرفه

  .اين قانون تأمين و پرداخت نمايند( 7۲)خود يا منابع مذکور در ماده

صورت گرمايش، سرمايش يا  ای به منظور بازيافت انرژی از تلفات حرارتي نيروگاههای هسته ـ سازمان انرژی اتمي مکلف است به 3۲ماده

کارگيری توليد همزمان برق و حرارت در نيروگاههای  سنجي به توليد آب شيرين، قبل از احداث نيروگاههای اتمي نسبت به مطالعات امکان

اين سازمان  .برداری نمايد الذکر احداث و بهره و در صورت مثبت بودن نتيجه مطالعات، اين نيروگاهها را صرفاً به روش فوقمذکور اقدام 

منظور کاهش مصرف انرژی تأسيسات چرخه سوخت، بومي نمودن ساخت نيروگاه  موظف به اجرای طرحهای تحقيقاتي و مطالعاتي به

  .ای است گداخت هسته ای و طرحهای تحقيقاتي مرتبط با هسته

 

  سازی آموزش و آگاه: فصل یازدهم

های نيرو و نفت نسبت به گنجاندن  های آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوری موظفند با همکاری وزارتخانه ـ وزارتخانه 30ماده

  .مطالب اقدام نمايندهای مرتبط، و به روزرساني  واحدهای درسي مديريت انرژی در کليه مقاطع تحصيلي و رشته

ای  های فني و حرفه های آموزشي دوره های کار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش موظفند در تدوين و اجرای برنامه ـ وزارتخانه 37ماده

  .های نفت و نيرو ملحوظ نمايند ربط، آموزش مؤثر روشهای بهينه سازی کاربرد انرژی را طبق نظر وزارتخانه ذی

ارت علوم، تحقيقات و فناوری موظف است نسبت به ايجاد و گسترش گرايشهای مرتبط با مديريت انرژی در سطوح کارشناسي ـ وز 33ماده

های  های کارداني و کارشناسي رشته ارشد و دکترا در دانشگاههای کشور و همچنين گنجانيدن واحد درسي با عنوان مديريت انرژی در دوره

  .ريزی و اقدام نمايد سال پس از تصويب اين قانون برنامه ظرف يک های مرتبط مهندسي و ساير رشته

ها موظفند با  ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمي ايران، سازمان تبليغات اسالمي و شهرداری 37ماده

و تبليغاتي، اشاعه فرهنگ مصرف منطقي انرژی و اصالح ريزی و اجرای فعاليتهای فرهنگي  های نيرو و نفت در برنامه همکاری وزارتخانه

  .رفتار و الگوی مصرف را ملحوظ نمايند

های مختلف سازمان صدا و سيما منوط به رعايت معيارها و  بر از شبکه های تبليغاتي در مورد تجهيزات انرژی تبصره ـ پخش آگهي

  .اين قانون است( 00)بری موضوع ماده مشخصات فني انرژی

سازی انرژی در  ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای تهيه مواد آموزشي مورد نياز جهت آموزش کاربردی روشهای بهينه 33هماد

های آموزشي برای مهندسان، کاردانان و معماران تجربي شاغل در بخش ساختمان  ساختمان و تأسيسات مکانيکي و برقي و برگزاری دوره

 .تعيين صالحيت آنان، موارد فوق را ملحوظ نمايد اقدام نموده و در آزمونهای

های آگاهسازی و آموزش کاربردی  ـ وزارت نيـرو موظف اسـت با همکاری وزارت صنايع و معادن نسبت به تدوين و برگزاری دوره /3ماده

و ( 30)الن موضوع موادالتحصي مديريت انرژی عمومي و تخصصي برق و حرارت برای مديران انرژی واحدهای صنعتي و همچنين فارغ

  .گيرندگان گواهينامه اعطاء نمايد اين قانون، در مرکز ملي آموزش مديريت انرژی در صنعت اقدام و به آموزش( 33)

و ( 30)التحصيالن موضوع مواد اين قانون موظفند مديران انرژی خود را با اولويت فارغ( ۳0)تبصره ـ کليه واحدهای صنعتي موضوع ماده

  .قانون از دارندگان گواهينامه موضوع اين ماده منصوب نماينداين ( 33)

ها  نفت، گاز، فرآورده)بار اطالعات بخش انرژی  ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور موظف است هر شش ماه يک ـ معاونت برنامه71ماده

  .م برساندها به اطالع عموم مرد های نفت و نيرو أخذ و از طريق رسانه را از وزارتخانه( و برق

 

  سایر مقررات: فصل دوازدهم 

نامه و صدور دستورالعملهای موردنياز، بر اجرای دقيق اين قانون نظارت و  های نفت و نيرو حسب مورد با پيشنهاد آيين ـ وزارتخانه70ماده

  .نمايند ربط گزارش مي نتايج آن را به هيأت وزيران و دستگاههای ذی
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ريزی و نظارت راهبردی  دستگاههای متولي زيربخشهای تأمين و مصرف انرژی موظفند با هماهنگي معاونت برنامهها و  ـ وزارتخانه7۳ماده

  .وری موضوع اين قانون را ارائه و اجراء نمايند جمهور، راهکارهای بهبود بهره رئيس

در چهارچوب اهداف و مواد اين قانون به  سازی مصرف و ارتقاء کارآيي انرژی ـ به منظور حمايت از اجرای راهکارهای بهينه7۲ماده

های سنواتي و منابع داخلي  های ناشي از اجرای اين قانون، بودجه جويي شود از محل صرفه های نفت و نيرو اجازه داده مي وزارتخانه

  .شود ي انرژی تعيين ميعال مقدار تسهيالت مالي اين ماده توسط شورای .شرکتهای دولتي تابعه، تسهيالت مالي الزم را تأمين نمايند

ها و دستگاههای مسؤول در اين قانون موظـفند ساالنه گزارشي از ميزان اثربخشي  های نفت و نيرو و ساير وزارتخانه ـ وزارتخانه70ماده

ريزی و  برنامهکننده انرژی را به معاونت  جويي انرژی به تفکيک حاملها و بخشهای اقتصادی مصرف سياستها و اقدامات مربوط به صرفه

  .بندی و انعکاس آن به هيأت وزيران و مجلس شورای اسالمي، ارسال دارند نظارت راهبردی رئيس جمهور جهت جمع

  ـ دولت موظف است77ماده

، منابع الف ـ اعتبارات مورد نياز برای اجرای تکاليف مندرج در اين قانون را حسب مورد در قالب بودجه سنواتي دستگاهها، وجوه اداره شده

های حاصله در لوايح بودجه  جويي داخلي شرکتهای دولتي يا ايجاد تعهد از محل تسهيالت داخلي و خارجي و بازپرداخت آن از محل صرفه

  .بيني نمايد سنواتي پيش

اد اين قانون تصريح های مورد نياز که متضمن ضمانت اجرای احکام و تکاليف اين قانون است به استثناء مواردی که در مو نامه ب ـ آيين

  .ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند شده است را حداکثر ظرف شش

 

ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه  بر هفتاد و پنج ماده و بيست تبصره درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفند قانون فوق مشتمل

  .تأييد شورای نگهبان رسيد به /00۹0۳۹0۲3مجلس شورای اسالمي تصويب و در تاريخ 
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