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 بسمه تعالي
 

 تجارت، وزارت و معدن صنعت، وزارت دارایی، و اقتصادی امور وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت 

وزارت راه و شهرسازی، ، زیست محیط حفاظت سازمان ایران، اتمی انرژی کشاورزی، سازمان جهاد

 معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
 

 ؛با سالم و احترام

قانون اصالح الگوی " 5در راستای وظایف مصرح در ماده  30/11/1396در جلسه مورخ شورای عالی انرژی کشور 

پذیر و ارتقای نظام مالی قانون رفع موانع تولید رقابت 12و اجرای مفاد قانون مذکور و ماده  1389مصوب اسفند  "مصرف انرژی

 را به شرح زیر تصویب نمود:« زیستو محیطسازی انرژی نامه ایجاد بازار بهینهآئین»، 1394کشور مصوب اردیبهشت 
 

 زیستسازی انرژی و محیطنامه ایجاد بازار بهینهآئین

 

 12و مراده  1389مصروب اسرفند  "قانون اصالح الگوی مصرف انررژی"های اجرایی به منظور رفع موانع و چالش

نامه اجرائی آئین 3و عملیاتی نمودن ماده  1394 پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشتقانون رفع موانع تولید رقابت

شورای  30/11/1396موارد زیر در جلسه مورخ  "قانون اصالح الگوی مصرف انرژی" 5و طبق ماده  1394مصوب تیر  12ماده 

 عالی انرژی کشور مورد تائید و تصویب قرار گرفت.

 تعاریف و عالئم اختصاری .1 ماده

مفهوم اصطالحات فنی استفاده شده در متن حاضر )مانند شرکت خدمات انرژی، شرکت بازرسی فنی  اصطالحات فنی: .1.1

قرانون "های هوشمند و غیره( براسرا  تاراریف منردرر در های بازیافت و افزایش کارایی انرژی، سیستمانرژی، فناوری

 است. "اصالح الگوی مصرف انرژی

برازار  زیست بازار متمرکزی است که در چارچوب قوانین و مقرررات حراکم بررسازی انرژی و محیطبازار بهینه بازار: .1.2

 .شودبور  انرژی ایران تشکیل و اداره می

 ءاعضرا کمیسیون تخصصی شورای عالی انرژی کشور است که عالوه بر نمایندگان  جویی انرژی:کمیسیون صرفه .1.3

زیست با حرق رای در سازی انرژی و محیطط با بازار بهینهشورای عالی انرژی کشور، نمایندگان نهادهای زیر نیز در ارتبا

 جلسه حضور خواهند داشت.

 وزارت راه و شهرسازی 

 مااونت علمی و فناوری رئیس جمهوری 
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 سازمان بور  و اوراق بهادار 

 اتاق بازرگانی ایران 

انررژی و  سرازینهادهای تخصصی و فنی بهینه زیست:محیطسازی انرژی و نهادهای تخصصی و فنی بهینه .1.4

هرای حفاظرت زیست عبارتند از: وزارت خانه های نفت و نیرو، مااونت عملی و فناوری رئیس جمهوری و سرازمانمحیط

 .کشور محیط زیست، ملی استاندارد ایران و برنامه و بودجه

نررژی اوراق بهاداری هستند که نشان دهنده حق مالکیت بر مقدار مشخصری از میرزان ا جویی انرژی:گواهی صرفه .1.5

طرح مالی و زیست محیطی(  ،)توجیه فنی، اقتصادیسنجی صرفه جوئی شده از یك حامل انرژی براسا  گزارش امکان

زیست با سازی انرژی و محیطجویی انرژی در یك دوره زمانی مشخص بوده، توسط نهادهای تخصصی و فنی بهینهصرفه

 باشند. هینه سازی انرژی و محیط زیست قابل ماامله میجویی انرژی صادر شده و در بازار بتائید کمیسیون صرفه

: شخص حقوقی )شرکت های عرضه کننده حامل های انرژی( است که با دریافت مجوز از سازمان برور  و اوراق ناشر .1.6

زیسرت سازی انرژی و محیطجویی اعالمی از سوی نهادهای تخصصی و فنی بهینهبهادار مبادرت به انتشار گواهی صرفه

جرویی جویی انرژی در قبال پرداخت قیمت انرژی صرفهکند. صدور گواهی صرفهجویی انرژی میتایید کمیسیون صرفهبا 

 جویی انرژی انجام خواهد شد.شده براسا  تارفه انرژی محل صرفه

ندارند، قابل برای مصرف کنندگان انرژی که بدهی ماوق به عرضه کنندگان انرژی  "جویی انرژی صرفا: گواهی صرفه1تبصره 

 باشد.صدور می

قیمت حامرل انررژی تحرویلی در قبرال  جویی انرژی:های صرفهمبنای محاسبه قیمت حامل انرژی در طرح .1.7

جرویی انررژی در دوره صردور قرب  جویی شده در زمان انجام صررفهجویی انرژی برابر تارفه انرژی صرفهگواهی صرفه

 خواهد بود.

مدت زمانی است که بره منظرور صردور گرواهی بررای هریرك از  یی انرژی:جودوره زمانی صدور گواهی صرفه .1.8

 جویی انرژی توسط شورای اقتصاد تایین خواهد شد.های صرفهحوزه

های های انرژی، شرکتکنندگان حاملمشتمل بر مصرف "زیستسازی انرژی و محیطبازار بهینه"فاالین فعالین بازار:  .1.9

های انرژی، های انرژی، صادرکنندگان حامل، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان حاملبنیانهای دانشخدمات انرژی، شرکت

 باشند.های فاال در حوزه انرژی، نهادهای تخصصی و فنی، کارگزاران بازار بور  و اشخاص حقیقی میکلیه شرکت

 ر است.پذیر و ارتقای نظام مالی کشوقانون رفع موانع تولید رقابت 12منظور ماده : "12ماده "  .1.10

 پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.قانون رفع موانع تولید رقابت 12نامه اجرائی ماده آئین 3منظور ماده  :"3ماده "  .1.11

 زیستسازی انرژی و محیطبازار بهینه .2 ماده

سرازی انررژی و برای استفاده از سازوکار بازار بور  انرژی ایرران و گسرترش فاالیرت بخرش خصوصری در حروزه بهینره

جویی انرژی های صرفهبه منظور انجام ماامالت گواهی "زیستسازی انرژی و محیطبازار بهینه"زیست مقرر گردید محیط

 ایجاد شود. 12نامه اجرایی ماده در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر بور  و براسا  آئین
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 ست خواهد بود.زیهای انرژی و محیطعملکرد بازار براسا  اختالف قیمت بخشی و زمانی حامل .2.1

جویی شده، شرکت ملی گاز ایران، جویی انرژی به دریافت حامل انرژی صرفهدر صورت درخواست دارندگان گواهی صرفه .2.2

جویی شرده منردرر در های انرژی موظف هستند ماادل انرژی صرفههای انتقال و توزیع انواع حاملشرکت توانیر، شرکت

میزان حامل انرژی )حسب درخواست دارنده گواهی در نقاط مورد نظر در شبکه جویی نسبت به تحویل همان گواهی صرفه

توانند براسرا  مقرررات موجرود گیرندگان حامل انرژی میرسانی موجود و دارای ظرفیت الزم( اقدام نمایند. تحویلانرژی

 .نسبت به دریافت مجوز فروش حامل انرژی با استفاده از ساز و کارهای بور  اقدام نمایند

جویی انرژی در بازار بور  انرژی ایرران و در توانند نسبت به فروش گواهی صرفهجویی انرژی میدارندگان گواهی صرفه .2.3

 چارچوب مقررات حاکم اقدام نمایند.

توانند تمرام یرا کنندگانی که مایارهای مصوب مصرف انرژی را رعایت ننموده و بیش از آن مصرف کرده باشند میمصرف .2.4

 جویی انرژی از بازار تامین نمایند.مصرف اضافی حامل انرژی خود را از طریق خرید گواهی صرفهبخشی از 
 

 جویی انرژیوظایف کمیسیون صرفه .3 ماده

 زیست عبارت است از:سازی انرژی و محیطجویی انرژی در ارتباط با بازار بهینهوظایف کمیسیون صرفه

 ی کشور برای تصویب:تدوین امور زیر و ارائه آنها به شورای عالی انرژ .3.1

 زیست.سازی انرژی و محیطهای اجرائی بازار بهینهمقررات و دستورالامل .3.1.1

 زیست.سازی انرژی و محیطنظارت بر عملکرد فاالین در بازار بهینه .3.1.2

انررژی( جویی انرژی )براسا  مایارها و استانداردهای الگوی مصرف آزمایی صرفهگیری و راستیتصویب نظام ثبت، اندازه .3.2

 ای.ها و گازهای گلخانهو کاهش تولید آالینده

هرا و انتشرار جویی انرژی، کاهش تولید آالینردهجویی انرژی، دوره زمانی صدور گواهی صرفهنظارت بر تائید میزان صرفه .3.3

 مصوب. آزماییگیری و راستیهای ثبت، اندازهای براسا  نظامگازهای گلخانه

 جوییجویی انرژی و بازنگری آن در صورت صدور گواهی صرفهمل انرژی در طرح صرفهبررسی مبنای محاسبه قیمت حا .3.4

 زیست.سازی انرژی و محیطحل اختالف بازیگران در بازار بهینه .3.5
 

 زیستسازی انرژی و محیطنهادهای تخصصی و فنی بهینه .4 ماده

 ر است:زیست به ترتیب زیسازی انرژی و محیطوظایف نهادهای تخصصی، فنی و اجرائی بهینه

 سازی مصرف سوختشرکت بهینه  .4.1

جرویی حامرل هرای انررژی فسریلی )صررفهسازی حاملهای بهینهسازی مصرف سوخت در ارتباط با طرحوظایف شرکت بهینه

 انرژی( به شرح زیر است:

بررای جرویی انررژی آزمایی و ارایه آن به کمیسریون صررفهگیری و راستیتهیه، تنظیم و تدوین نظام ثبت، اندازه .4.1.1
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 تصویب.

/خدمات، مصرف سوخت بره ازای جویی انرژی متوسط براسا  میزان تولید محصول: مایار محاسبه میزان صرفه2تبصره 

( بر اسا  استانداردهای مربوط و ترکیب مصرف سوخت از شروع و اجررای SEC -واحد تولید )مصرف ویژه انرژی 

 طرح خوهد بود.

هرای جویی انرژی هر ماه یکبار برای طررحآزمایی و تائید صرفهگیری و راستیهای ثبت، اندازهاجرای دستورالامل .4.1.2

 جویی انرژی.مصوب و ارائه گزارش آن به ناشر گواهی صرفه

 وری انرژی برق(های تجدیدپذیر و بهرهساتبا )سازمان انرژی .4.2

ای فسیلی با منابع انرژی تجدیدپذیر هسازی انرژی الکتریکی و جایگزینی سوختهای بهینهوظایف ساتبا در ارتباط با طرح

 به شرح زیر است:

جویی انررژی بررای آزمایی و ارایه آن به کمیسیون صرفهگیری و راستیتهیه، تنظیم و تدوین نظام ثبت، اندازه  .4.2.1

 تصویب.

/خدمات، مصرف انرژی الکتریکی به ازای جویی متوسط براسا  میزان تولید محصول: مایار محاسبه میزان صرفه3تبصره 

( بر اسا  استانداردهای مربوط از شروع و اجرای Electricity SEC –واحد تولید )مصرف ویژه انرژی الکتریکی 

 طرح خوهد بود.

انرژی الکتریکی هر ماه یکبار برای جویی آزمایی و تائید صرفهگیری و راستیهای ثبت، اندازهاجرای دستورالامل .4.2.2

 جویی انرژی.های مصوب و ارائه گزارش آن به ناشر گواهی صرفهطرح

 زیستسازمان حفاظت محیط .4.3

سازی های بهینهای برای طرحها و انتشار گازهای گلخانهزیست در ارتباط با کاهش تولید آالیندهوظایف سازمان حفاظت محیط

 انرژی به شرح زیر است:

ای ها و انتشار گازهای گلخانرهآزمایی کاهش تولید آالیندهگیری و راستیه، تنظیم و تدوین نظام ثبت، اندازهتهی .4.3.1

 جویی انرژی برای تصویب.و ارایه آن به کمیسیون صرفه

ای هر ها و انتشار گازهای گلخانهآزمایی کاهش تولید آالیندهگیری و راستیهای ثبت، اندازهاجرای دستورالامل .4.3.2

 جویی انرژی.های مصوب و ارائه گزارش آن به کمیسیون صرفهماه یکبار برای طرح
 

 معاونت علمی و فناوری رییس جمهور .4.4

جویی انرژی وظایف مااونت علمی و فناوری رییس جمهور در ارتباط با تهیه و تدوین موارد زیر و ارایه آن به کمیسیون صرفه

 به شرح زیر است:

سرازی مصررف سروخت، سراتبا، سرازمان حفاظرت اطالعرات الزم از شررکت بهینرهآوری و سرازماندهی جمع .4.4.1

 زیست.سازی انرژی و محیطزیست و بازار بور  انرژی ایران برای تدوین گزارش عملکرد بازار بهینهمحیط
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 زیست .سازی انرژی و محیطهای پایش و ارزیابی عملکرد فاالین بازار بهینهتهیه و تنظیم گزارش .4.3.3

 تجدیدپذیر. هاییانرژزیست و سازی انرژی و محیطامین فناوری نوین بهینهمارفی و ت .4.3.4
 

 هاتدوین مقررات و زیرساخت .5

های نامه نسبت به تدوین مقررات و زیرساختجویی انرژی موظف است ظرف حداکثر سه ماه پس از ابالغ آئینکمیسیون صرفه

های ذیربط به منظرور انجرام مارامالت با همکاری دستگاه "و محیط زیستبازار بهینه سازی انرژی "اندازی مورد نیاز برای راه

 جوئی انرژی در بازار بور  انرژی ایران اقدام نماید.های صرفهگواهی
 

 
 

 

 
 با احترام مجدد

   
 رونوشت:

مااون محترم  -شورای اقتصاد اعضای محترم  -دفتر رئیس جمهور  -مااون اول محترم رئیس جمهور  -. رئیس محترم مجلس شورای اسالمی  
دفتر بازرسی ویژه رئیس  -رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور  -مااون محترم امور مجلس رئیس جمهور  -حقوقی رئیس جمهور 

 -لس شورای اسالمی اداره کل قوانین مج -سازمان بازرسی کل کشور  -اداره کل قوانین و مقررات کشور  -دیوان محاسبات کشور  -جمهور 
 دفتر هیأت دولت -های سازمان برنامه و بودجه کشور تمام مااونت -حوزه ریاست  -ها استانداری

 

 

 محمد باقر نوبخت 




