
ـ1389مصوبـانرژيمصرفالگوياصالحقانون) 14(مادهاجرایینامهآیین
10/28/1392هـ49206ت/165163شماره

-دارایــیواقتصــاديامــوروزارت-تجــارتومعــدنصــنعت،وزارت-نفــتوزارت-نیــرووزارت
-زیســتمحــیطحفاظــتســازمان-جمهــوررئــیسراهبــردينظــارتوریــزيبرنامــهمعاونــت
جمهوريریاستنهاد-ایراناسالمیجمهوريمرکزيبانک-ایراناستانداردملیسازمان

نیـرو ونفـت هـاي وزارتخانـه مشـترك پیشـنهاد بـه بنـا 1392/10/22مورخجلسهدروزیرانهیأت
ـ انـرژي مصـرف الگـوي اصـالح قانون) 14(مادهاستنادبهو ـ 1389مصـوب ـ اجرایـی نامـه آیـین ـ

:نمودتصویبزیرشرحبهرامذکورماده

ـ1389مصوبـانرژيمصرفالگوياصالحقانون) 14(مادهاجرایینامهآیین

:روندمیکاربهمربوطمشروحمعانیدرزیراصطالحاتنامهآیینایندر-1ماده

.ـ1389مصوبـانرژيمصرفالگوياصالحقانون: قانون) الف

یـا فراینـد تجهیـزات، ازکننـده اسـتفاده حقـوقی یـا حقیقـی شخص: انرژيکنندهمصرف)ب
.انرژيکنندهمصرفمجموعه

) 2(مـاده ) ر(بنـد موضـوع انـرژي کننـده مــصرف سـامانه : انرژيکنندهمـصرفمجموعه)پ
.قانون

کمتـرین (انـرژي ردهبـاالترین معـرف کـه تجهیـزات انـرژي برچسـب : برترانرژيبرچسب)ت
.است) انرژيبازدهباالترینیاوانرژيمصرف

ازکمتـر انـرژي ردهدوتـا معـرف کـه تجهیـزات انـرژي برچسـب : متوسـط انرژيبرچسب)ث
.استبرترانرژيبرچسبرده

بـراي اعطـایی تسـهیالت میـزان تعیـین وپیشـنهادي طـرح تصـویب بررسـی، منظـور بـه -2ماده
نماینـدگان ازمرکـب کـارگروهی انـرژي، عـالی شـوراي مصـوبات رعایـت بـا قانون) 14(مادهاجراي

راهبـردي نظـارت وریـزي برنامـه معـاون تجـارت، ومعـدن صـنعت، نیـرو، نفت،وزراياالختیارتام
رئــیسزیســت،محـیط حفاظــتسـازمان رئــیسجمهــور،رئـیس اجرایــیمعـاون جمهــور،رئـیس 



مربـوط اجرایـی دسـتگاه مقـام بـاالترین و) ثابـت اعضـاي عنـوان بـه (ایراناستانداردملیسازمان
.گرددمیتشکیل) موردحسب(

) 73(مـاده موضـوع منـابع محـل ازقـانون ) 14(مـاده اجـراي بـراي نیـاز مـورد مالیمنابع:1تبصره
مــبادله ازپـس وعامـل بانـک نـزد شـده ادارهوجـوه تسهیالتصورتبهکهشودمیتأمینقانون

.شودمیپرداختجمهوررئیسراهبردينظارتوریزيبرنامهمعاونتباموافقتنامه

درونفـت وزارتنماینـده برعهـده احتـراق وسـوخت زمینـه درکـارگروه جلساتریاست:2تبصره
مـورد حسـب نیـز کـارگروه دبیرخانـه مسـئولیت وبـوده نیـرو وزارتنماینـده برعهـده برقزمینه

.باشدمینیرووزارتیا) سوختمصرفسازيبهینهشرکت(نفتوزارتبرعهده

بـا آنتصـمیمات ویافتـه رسـمیت اعضـاء ازنفـر پـنج حـداقل حضـور باکارگروهجلسات:3تبصره
.گرددمیاجراموافقرأيچهارحداقل

:استزیرشرحبهپیشنهاديطرحبرايتسهیالتاعطاينحوه-3ماده

همـراه راخـود پیشـنهادي طـرح ) غیردولتـی بخـش (تسـهیالت کنندهدریافتمتقاضی)الف
دبیرخانـه بـه آن،بـه مربـوط مسـتندات ومحیطـی زیسـت واقتصاديفنی،ارزیابیگزارشبا

.کندمیارسالمربوط

کـارگروه تصـویب بـه کـه موضـوع طـرح قابلیـت شـرایط بررسیازپسمربوطدبیرخانه)ب
.کندمیاعالممتقاضیبهروزدهظرفدالیلذکربارانتیجهرسد،می

وپیشـنهاد تأییـد صـورت درآن،بررسـی ودبیرخانـه گـزارش دریافـت ازپـس کارگروه)پ
پیشـنهادي، طـرح اجـراي دراعطـایی تسـهیالت ازاسـتفاده تضـمین بـراي الزموثیقهمیزان

موضـوع اعطـایی تسـهیالت پرداخـت نحـوه و) سـال پـنج حـداکثر (زمـان مدتمیزان،نوع،
توسـط نیـاز مـورد مـدارك تکمیـل ازپـس ومشـخص رانامـه آیـین این) 2(ماده) 1(تبصره

.کندمیمعرفیعاملبانکبهتسهیالتدریافتجهتراويمتقاضی،

ومتقاضـی بـین قـرارداد عقـد ازپـس ) کـارگروه مصـوب (نامـه آییناینموضوعتسهیالت-4ماده
.شودمیپرداختمتقاضیبهعاملبانکطریقازنیرو،یانفتهايوزارتخانه

براسـاس نامـه آیـین ایـن موضـوع اقـدامات وطـرح جـویی صـرفه ارزشمحاسـبه مبناي-5ماده
.باشدمینفتوزارتتوسطشدهاعالمصادراتیطبیعیگازارزشساالنهمتوسط



شـامل صـرفاً جدیـد تولیـد خطـوط احـداث خصـوص درنامـه آیـین اینموضوعتسهیالت-6ماده
دســتورالعملبراســاسآنمیــزانونــوعوبــودهبرتــرانــرژيبرچســبدارايتولیــديتجهیــزات

.شودمیتعیینکارگروهابالغی

بـا برقـی تجهیـزات موجـود تولیـد خطـوط نیـز وسـوختی تجهیزاتموجودتولیديخطوط:تبصره
انـرژي سـالیانه مصـرف التفـاوت مابـه ازناشـی انـرژي جـویی صرفهازبخشیمیزانبهمتوسطرده
تصـویب بـه کـه محصـول همـان قبلـی انـرژي برچسـب ردهبـه نسـبت جدیـد انرژيبرچسبرده

.شوندمیبرخوردارنامهآییناینموضوعتسهیالتازرسد،میکارگروه

مصـرف ازکمتـر درصـد پـانزده حـداقل آنهـا انـرژي سـالیانه مصـرف کهصنعتیواحدهاي-7ماده
سـرمایه هـاي طـرح نیـز وباشـد قـانون ) 11(مـاده موضـوع کـارگروه مصـوب معیاربراساسانرژي

ومعیارهــادارايصــنعتیواحــدهايتولیــدفراینــددرانــرژيمصــرفســازيبهینــهبــرايگــذاري
براســاسوآنهــادرانــرژيمــدیریتواحــداســتقراربــهمشــروطانــرژيمصــرففنــیمشخصــات

موضـوع مـالی تسـهیالت وهـا هزینـه کمـک ازتواننـد مـی کارگروهمصوبمیزانبهانرژي،ممیزي
.نماینداستفادهنامهآئیناین

تجهیـزات قیمـت افـزایش ازجلـوگیري یـا کـاهش وکننـدگان مصرفازحمایتمنظوربه-8ماده
شـرایط انـد، نمـوده اسـتفاده نامـه آیـین ایـن موضوعتسهیالتازآنهاتولیدکنندگانکهخدماتیو

.شودمیدرجمربوطقراردادهايدروتنظیمکارگروهتوسطالزم

صـالحیت، واجـد مشـاور مهندسـان ازاسـتفاده بـا تواننـد مـی نیـرو ونفتهايوزارتخانه-9ماده
مشـاور مهندسـان الزحمـه حـق . کننـد اقـدام نامـه آیـین اینموضوعهايطرحبرنظارتبهنسبت

وریـزي برنامـه معاونـت بـا شـده مبادلـه موافقتنامـه درکـه مزبـور هـاي طـرح اعتبـارات محلاز
.استپرداختوتأمینقابلشود،میبینیپیشجمهوررئیسراهبردينظارت

منظـور قطعـی هزینـه حسـاب بـه پرداخـت، تـاریخ درنامهآییناینموضوعهايپرداخت-10ماده
.شودمی

خـود داخلـی منـابع محـل ازبالعـوض صـورت بـه دولتـی هـاي شرکتقطعیهايپرداخت:تبصره
قـانون ) 147(مـاده موضـوع مالیـاتی قبـول قابـل هـاي هزینـه عنـوان بـه نامهآیینایناجرايدر

.شودمیمحسوبآنبعدياصالحاتومستقیمهايمالیات



طـرح اجرایـی عملیـات گـزارش یکبـار مـاه شـش هـر موظفنـد نیروونفتهايوزارتخانه-11ماده
ارائـه جمهـور رئـیس راهبـردي نظـارت وریـزي برنامـه معاونتودولتهیأتدفتربهرامربوطهاي

.نمایند

جهانگیرياسحاقـجمهوررئیساولمعاون


